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Labiausiai atmintinas 
išgyvenimas. Šventė 
New Haven, CT. 
Užgavėnės Washington, 
DC. 

2 psl. 

Ar popiežius 
atsistatydins? Reikėtų 
patyr inėt i ir tyrėjus. 
Pasaulyje daugėja 
katal iku. 

3 psl. 

Štai kuo garsėja 
Lietuva. 

4 psl. 

Vasario 16-osios 
gimnazijos pirmojo 
semestro apžvalga. 

5 psl. 

Gražiai praėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 
šventė Brighton Parke. 
Naujas „Pensininkas". 
„Always with Flowers" 
salono sukaktis . 
Kviečiame pasižmonėti. 

6 psl. 

Sportas 
* A n t r a d i e n į s u ž a i s t o s 

p i r m o s i o s U L E B t a u r ė s 
k r e p š i n i o t u r n y r o ketvirtfi
nalio rungtynės. Nesėkmingai 
varžybos susiklostė Lietuvos vi
cečempionams Vilniaus „Lietu
vos ryto" krepšininkams, kurie 
tik trimis taškais 71:74 nusilei
do Salonikų PAOK (Graikija) 
komandai. Likus iki susitikimo 
pabaigos 4 sekundėm Simas 
Jasai t is baudų metimais su
švelnino skirtumą iki minimu
mo (71:72), tačiau Ioann Gaga-
loudes aidint finalinei sirenai 
pataikė dvitaškį. „Lietuvos ry
to" gretose rezultatyviausiai 
rungtyniavo S. Jasaitis, pelnęs 
16 taškų. 

* Naujojoje Zelandi joje 
t r eč i ad ien į p ras idė jus ių ke
t u r i ų etapų ,.Trust House Wo-
men's Tour" moterų dviračių 
lenktynių pirmajame etape 
„Nobili Rubinetterie" koman
dai atstovaujanti Modesta 
Vžesniauskaitė pasidalijo 7-74 
vietas. Lietuvos dviratininkė 
45 km žiedinėse lenktynėse fi
nišavo kartu su etapo nugalėto
ja amerikiete Tina Mayolo-Pic 
— po 1 valandos 10 minučių ir 
40 sekundžių. 

* P l a n e t o s j a u n i u dai l io
jo č i u o ž i m o p i r m e n y b ė s e 
Kanado je šokių ant ledo var
žybose 21-ąją vietą tarp 27 porų 
po privalomojo šokio užima 
Lietuvai atstovaujanti Kayla 
Nicole Frey ir Deividas Stag-
niūnas. 

Naujausios 
žinios 

* ,Kauno kel ių" p r iva t i 
zavimo Istorijoje STT virš i jo 
savo įgaliojimus, pripažįsta jos 
vadovas. 

' L ie tuvos gydytojai to
liau g r a s i n a Vyriausybei . 

* Lie tuva i ke l ia nuos t a 
ba Rusijos p re tenz i jos dė l 
ka r in io t r anz i t o . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.622 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Paskelbtos galutinės KGB rezervo veiklą tyrusios 
Seimo komisijos išvados 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Seimo interneto svetainėje tre
čiadienį paskelbtos KGB rezer
vo veiklą tyrusios parlamenti
nės komisijos išvados, kurias po 
redakcinių pataisymų komisija 
patvirtino antradienį vakare 
balsų dauguma. 

Galutinės komisijos išvados 
patvirtintos devyniems komisi
jos nariams balsavus „už" ir vie
nam — „prieš". Du komisijos 
nariai posėdyje nedalyvavo. 

Komisijos nariai konserva

toriai Audronis Ažubalis ir Ri
mantas Dagys, Liberalų demo
kratų frakcijos seniūnas Valen
t inas Mazuronis bei Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos frak
cijos narys Rimantas Smetona 
pateikė a tski rąs ias nuomones, 
l iberalcentr is tas Vytautas Če
pas — pareiškimą. 

Laikinajai Seimo komisijai 
buvo pavesta išt ir t i užsienio rei
kalų ministro Antano Valionio, 
Valstybės saugumo depar ta
mento (VSD) vadovo Arvydo Po

ciaus ir Seimo pirmininko pa
vaduotojo Alfredo Pekeliūno 
įtraukimo į KGB rezervą praė
jusio amžiaus devintajame de
šimtmetyje aplinkybes, nusta
tyti, a r jų buvimas dabartinėse 
pareigose nekelia grėsmės na
cionaliniam saugumui, taip pat 
išsiaiškinti, ar KGB rezervo są
rašuose nėra daugiau aukštų 
valstybės pareigūnų. 

Komisija nustatė, jog A Va
lionis ir A Pocius buvo įtraukti į 
KGB rezervą, tačiau komisijai 

nepakako duomenų padaryti iš
vadą, a r A Pociui buvo žinoma 
apie jo įtraukimą į rezervą. Pats 
A Pocius teigia apie šį faktą su
žinojęs tik po Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo. 

A. Valionis 1982 m. kaip 
KGB rezervo vyr. leitenantas 
dalyvavo 25 dienų mokymuose 
Rygoje dislokuotame kariniame 
dalinyje, kur j am buvo pareikš
ta padėka „už aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyvenime, 
t.y. už pagalbą organizuojant 

sporto varžybas". 
Komisija nutarė, jog į KGB 

rezervą įtrauktų A. Valionio ir 
A Pociaus buvimas dabartinėse 
pareigose nekelia grėsmės na
cionaliniam saugumui, nes jų 
priklausymo rezervui faktas yra 
viešas ir negali tapti šantažo 
priemone. 

Tuo tarpu komisija nutarė, 
kad yra pagrindas daryti prie
laidą, jog A Pekeliūnas buvo 
įrašytas į KGB rezervo Panevė
žio Nukel ta į 5 psl . 

Politinis 
pabėgėlis iš 

Ukrainos 
dėkoja Lietuvai 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Vienintelis Lietuvoje politinio 
pabėgėlio statusą turėjęs uk
rainietis Aleksandr Danilov dė
koja prezidentui Valdui Adam
kui už tarpininkavimą spren
džiant porinkiminę krizę jo tė
vynėje Ukrainoje. 

Beveik trejus metus Lietu
voje gyvenęs A. Danilov ketvir
tadienį sugrįžta į Kijevą. Prieš 
išvykimą jis per Prezidentūros 
kanclerį perdavė šalies vadovui 
V. Adamkui padėkos laišką bei 
padovanojo „oranžinę" revoliu
ciją Ukrainoje įamžinusią nuo
trauką. 

„Laiške aš pirmiausiai pa
dėkojau už tai, kad Lietuvos 
valstybė mane apsaugojo nuo 
persekiojimų ir represijų, ku
rias aš patyriau Ukrainoje. 
Taip pat padėkojau prezidentui 
už tai, kad jis labai aktyviai ir 
veiksmingai dalyvavo spren
džiant krizę Ukrainoje. Tuo jis 
padėjo ne tik visai šaliai sukant 
kelyje į demokratiją, bet ir 
kiekvienam ukrainiečiui", sakė 
A Danilov. 

Jis įsitikinęs, kad Lietuva 
ir toliau padės L*krainai demo
kratizacijos, eurointegracijos 
procese. 

Lietuvoje viešnagę baigia Švedijos Karalystės parlamento — Riksdago pirmininkas Bjorn von Sydow (centre) 
Per tris vizito Lietuvoje dienas Švedijos Riksdago pirmininkas ir jį lydinti delegacija susitiko su Lietuvos vado
vais. Vyriausybės nariais, Operos ir baleto teatro generaliniu direktoriumi Gintautu Kėvišu. Svečiai taip pat lan
kėsi Vilniaus universitete, kur aplankė Skandinavistikos katedrą. Tomo černiševo <ELTAj nuotr. 

Anot A Danilov, gyvenda
mas Lietuvoje j is sukaupė daug 
patirties, kur ią panaudos tė
vynėje. A Danilov, užsiimantis 
leidybos verslu, teigia turintis 
nemažai pasiūlymų, tačiau dar 
nežino, ką dirbs grįžęs į Kijevą. 
Jis norėtų pasireikšti politinėje 
ir teisinėje veikloje. 

Anksčiau A. Danilov daly
vavo Ukrainos premjerės Julija 
Tymošenko, ku r i oponavo L. 
Kučma administracijai, vado
vaujamos partijos veikloje. 

S. Tamkevičius: kunigų luome 
buvo KGB bendradarbių 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius teigia, 
kad yra buvę kunigų, bendra
darbiavusių su KGB, tačiau ar
kivyskupas neturi informacijos, 
kad nors vienas dvasininkas 
būtų buvęs įtrauktas į KGB re
zervą. 

Kai buvo priimtas Liustra-
cijos įstatymas, į S. Tamkevičių 
kreipėsi vienas kitas kunigas 
klausdamas, ką daryti, kadangi 
sovietmečiu kažkur buvo padė
ję savo parašą. 

Arkivyskupas teigė pataręs 
jiems nedvejojant viską papa
sakoti Liustracijos komisijai. 
Ar buvo tokių kunigų, kurie tu
rėjo sąsajų su KGB ir niekur 
nesikreipė, pasak S. Tamkevi-
čiaus, tik pats Viešpats galėtų 
pasakyti. 

S. Tamkevičiaus nuomone, 
rezervininkai buvo etatiniai so
vietinio saugumo darbuotojai, 
kurie būtų pasitelkti karo atve
ju. Jie, pasak arkivyskupo, bu
vo svarbesni asmenys už šiaip 
bendradarbiavusius su KGB. 

„O apie bendradarbius visi 
kalba, tarsi tai būtų kažkas 
baisaus. Tarp bendradarbių bu
vo eiliniai žmogučiai, kūne kar
tais susitikdavo su saugumu ir 
Lietuvai faktiškai nieko blogo 
nepadarė. Aš nekalbu apie vi
sus. O rezervininkai — man ne-

Sigitas Tamkevičius 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

kelia abejonės — tai buvo 100 
procentų patikimi saugumui, į 
ten bet ko nepaskyrė", teigė S. 
Tamkevičius. J o nuomone, gal 
tik kokie 5 proc. bendradarbių 
būtų galėję tapt i rezervinin-
kais. 

Arkivyskupas prisipažino, 
kad jį patį net keturis kartus 
KGB mėgino užverbuoti ben
dradarb iav imui . Saugumas , 
pasak S Tamkevičiaus, verba
vo žmones bendradarbiavimui 
siekiant išgauti kokios nors in
formacijos. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

A. Paulauskas 
pataria 
atidžiau 

bendrauti su 
Rusijos 

diplomatais 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas patarė parlamen
ta rams atsargiau bendrauti su 
užsienio ambasadų darbuoto
jais, kurie intensyviai renka in
formaciją apie politinius proce
sus Lietuvoje. 

A. Paulauskas patvirtino, 
jog kai kurie Seimo nariai jį in
formavo, kad „Rusijos ambasa
dos darbuotojai labai intensy
viai ieško kontaktų su jais, pra
šo susitikti, kalba apie politi
nius procesus mūsų valstybėje, 
apie Vyriausybės darbą". 

Anot A Paulausko, kai ku
riuos Seimo narius j is j au anks
čiau yra perspėjęs „kad jie būtų 
atsargesni prieš susit inkant ir 
aptariant temas". 

Pasak Seimo pirmininko, 
jis buvęs informuotas, kad to
kiuose susitikimuose ..kalbama 
apie galimą Vyriausybės kaitą, 
giliai ir plačiai aptariami Lie
tuvos politiniai procesai", todėl 
politikai „turi žinoti kitą kartą. 
ką iš jų norima sužinoti, koks 
tikrasis tikslas šito susitikimo, 
kad nebūtų netikėtų situacijų". 

Paklaustas, kaip parlamen
ta rams apsisaugoti nuo įkyraus 
kai kurių šalių ambasadų dar
buotojų dėmesio, A. Paulauskas 
atsakė, kad „tam yra specialio
sios tarnybos, kurios turėtų at
likti savo darbą, o politikai te
gul dirba savo darbą". 

Dienraštis „Lietuvos ži
nios" trečiadienį rašinyje „Sei
mas — Rusijos ambasados aki
ratyje" teigia, kad „Rusijos Fe
deracijos ambasada Vilniuje 
pastaruoju metu aktyviai do
misi Lietuvos parlamentarais". 

Vyriausybė 
susirūpino orais 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Siekiant sudaryti Lietuvos si
noptikams sąlygas tiksliau, iš
samiau ir ilgesniam laikui 
prognozuoti šalies orus, ketina
ma bendradarbiauti su Euro
pos vidutinės trukmės orų 
prognozių centru. 

Trečiadienį Vyriausybė nu
tarė prašyti prezidentą suteikti 
įgaliojimus aplinkos ministrui 
Arūnui Kundrotui pasirašyti 
Lietuvos ir Europos vidutinės 
trukmės orų prognozių centro 
bendradarbiavimo susitarimą. 

Bendradarbiavimas padėtų 
specialistams tiksliau, išsa
miau ir ilgesniam laikui — iki 
15 parų ir daugiau — progno
zuoti orus šalies teritorijoje. 

Pagrindinis oro 
uostas įsikurs 
Karmėlavoje 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 

Ribotas galimybes plėstis tu
rintis didžiausias Lietuvoje Vil
niaus oro uostas svarbiausiojo 
statusą ateityje turėtų užleisti 
Kaune esančiam Karmėlavos 
oro uostui, kuris dabar labiau 
orientuotas į krovinių perveži
mą. 

Trečiadienį Vilniuje posė
džiavę savivaldybių atstovai 
nusprendė, kad tokias gaires 
teiks svarstyti Vyriausybei ir 
Susisiekimo ministerijai. 

Vilniaus miesto savivaldy
bės miesto plėtros departamen
to direktoriaus pavaduotojas 
Linas Sinkevičius sakė, kad tai 
iš esmės atspindi miestų pozici
ją nestatyti Lietuvoje naujo oro 
uosto, o plėsti esantį Kaune. 

Naujo oro uosto statyba 
Lietuvoje, išankstiniais duome
nimis, kainuotų apie 1.488 
mlrd. litų, o alternatyvus pro
jektas — Kauno oro uosto plė
tra — 3.5 karto pigiau, arba 
apie 427 mln. litų. 

Konsultacijų bendrovės 
„Ekonominės konsultacijos ir 
tyrimai" atliktoje studijoje nu
rodoma, kad Vilniaus oro uos
tas turi nedaug plėtros galimy
bių, nes jo infrastruktūra pajė
gi aptarnauti 1.5 mln. keleivių 
per metus, o tokio keleivių skai
čiaus laukiama jau 2007 m. 

Įvertinus pastarųjų dešim
ties metų keleivių srauto augi
mo tendencijas, laukiama, kad 
kasmet keleivių skaičius augs 
vidutiniškai po 10-11 proc. 

Esant tokiems augimo tem
pams, keleivių srautas 2011 m. 
pasieks 2 mln. žmonių, todėl di
delis oro uostas vra būtinas. 

M. Rostropovič dirigavo vaikams 

Rasa Kubilienė ir M Rostropovič 

Vi ln ius , vasario 28 d. 
(ELTA) — l Vilnių paminėti 
prieš porą metų Lietuvoje įkur
to paramos ir labdaros fondo 
..Pagalba Lietuvos vaikams" 
gimtadienį atvykęs maestro 
Mstislav Rostropovič Nacionali
nėje filharmonijoje repetavo su 
mūsų šalies ir Rusijos jr.unai-

Michaito Rjt4kovskio >ELTA- nuotr 

šiais muzikantais. 
Po repeticijos maestro susi

tiko su fondo globojamais vai
kais, jų tėvais ir mokytojais. 

Antrųjų fondo veiklos metų 
sukakties minėjimą vainikavo 
koncertas, kurio metu skambėjo 
Glaudė Debussy. Frederick Cho-
pm. Piotr Caikovskij muzika. 

S. Pabedinskas 
pritaria siūlymui 

baigti 
„dekagėbizaciją" 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Aukštų valstybės pareigūnų 
įtraukimo į KGB rezervą so
vietmečiu aplinkybes tyrusios 
laikinosios Seimo komisijos pir
mininkas Ski rmantas Pabe
dinskas pritaria liberaicentris-
tų siūlymui sudaryti komisiją, 
„kuri baigtų šalies dekagėbi
zaciją". 

Tačiau, kaip sakė S. Pabe
dinskas, tokios komisijos veikla 
neturėtų būti tokia pati, kaip 
Liustracijos komisijos atlieka
mos funkcijos. 

Opozicinė liberalcentristų 
frakcija išplatino pareiškimą, 
kuriame siūlo KGB rezervą ty
rusią laikinąją Seimo komisiją 
reformuoti į nuolatinę, kad iki 
Seimo kadencijos pabaigos ji 
„baigtų šalies dekagėbizaciją". 

Liberalcentristų nuomone, 
tokia komisija turėtų susipa
žinti, išnagrinėti ir oficialiai pa
skelbti visą šalyje turimą infor
maciją apie Lietuvoje veikusias 
sovietų represines s truktūras ir 
jos bendradarbius. 

Kaip sakė S. Pabedinskas, 
„aš esu už bet kokią komisiją, 
kas ją besudarytų, kad tik KGB 
problema būtų greičiau iš
spręsta". 

Šią savaitę parlamentinis 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetas pritarė naujai 
Liustracijos komisijos sudėčiai. 

S. Pabedinsko nuomone, 
Liustracijos komisija negalės 
dirbti efektyviai, „kol bent jau 
pirmininko pareigybei nebus 
paskirtas etatas". 

Pasak S. Pabedinsko, „ko
misija dirba visuomeniniais pa
grindais, etatų nėra, todėl su
vokiama, jog po darbo' dirbant: 
komisija negali būti labai efek
tyvi". 

Ambasadorius 
Belgijoje: TV 

serialas juodina 
Lietuvą 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Belgų televizijos serialas apie 
moterų prekybą papiktino Lie
tuvos ambasadorių Belgijoje. 
„Populiarus TV serialas 'Ma-
trioškos'juodina Lietuvos įvaiz
dį", laikraščiui „Het Laatste 
Nieuws" pareiškė Audrius Na
vikas. 

Ambasadorius pripažino, 
kad moterų prekyba Lietuvoje 
klesti. Tačiau, anot jo, rodyti se
rialą šaliai švenčiant 15-ąsias 
nepriklausomybės metines tik
rai yra net inkamas laikas. 
„Lietuva yra daug daugiau, nei 
jauna mergaitė su perspekty
vos neturinčiu gyvenimu", sakė 
diplomatas. 

Serialo rodymo teisės jau 
parduotos Rusijai, Brazilijai, 
Didžiajai Britanijai, Prancūzi
jai, Nyderlandams ir pačiai 
Lietuvai. Pasak laikraščio, se
rialo vaizdus jau naudoja ir 
žmogaus teisių organizacija 
„Amnesty International", taip 
norėdama informuoti j aunas 
moteris iš Rytų Europos. 

„Liūdna. Visas pasaulis 
mato, kad Lietuva yra moterų 
prekybos užkulisiai", skundėsi 
A. Navikas. Lietuviams, anot 
jo, tikrai nepasisekė, kad dalis 
serialo buvo filmuojama jų ša
lyje. 

„Tai lygiai taip pat galėjo 
būti Moldova ar Ukraina. 
Mums tai 'labai skaudu, nes 
praėjusiais metais tapome ES 
nare," kalbėjo ambasadorius. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
MADISON, Wl 

Labiausiai atmint inas, 
malonus išgyvenimas 

Vasario 16-tą, trečiadienį, 
buvo dieviška diena — saulė
ta, šilta žiemos popietė, tinka
miausia švęsti vieną džiaugs
mingiausių, dvasiškai stiprini-
nančių sukakčių — Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dieną (Va
sario 16-ąją ir Kovo 11-ąją). 
Mūsų šalies laisvės diena — 
saulės spindulių nuberta diena, 
nešanti džiaugsmą, poilsį, ra
mybę bei palaimą! 

Madison — Vilnius susigi
miniavusių miestų organizacija 
suruošė ir pradėjo iškilmes 
jau vasario 13 d., sekmadienį, 
su tautinių šokių grupės „Žai
bas" šokimu metiniame Tarp
tautiniame festivaly. Šiais me
tais šventimas buvo šakotas: 
jau vasario 1 d. (iki 26 d.) buvo 
atidaryta Danos Vainauskienės 
ir Tim Mulholland puiki fo
tografijų paroda (Lietuvos vaiz
dų: žavios gamtos, istorinių, 
architektūrinių pastatų, mies
tų...) centrinėje viešojoje bib
liotekoje, miesto centre. 

Dana, nuo 2000 m. naujai 

atvykusi (su vyru ir 2 sūnu
mis), Lietuvoje dėsčiusi Teisės 
fakultete ir radijuje turėjusi 
trumpą savaitinę programą 
apie šiuolaikinės lietuvių kal
bos vartojimą, nuo studijų laikų 
pamėgusi fotografuoti ir suren
gusi 4 parodas, yra parašiusi 
per 30 mokslinių straipsnių bei 
leidinių. 

Tim, nepriklausomas foto
grafas, gyv. Fitchburg, yra 
vedęs vilnietę Astą Urbelytę ir 
turi 2 sūnus — Muir bei Arą. 

Vasario 16 d., įėjus į bib
lioteką, ilgame, dideliame ves
tibiulyje 2-ame aukšte pasitiko 
toji puiki paroda. O prie durų į 
Programų kambarį kabėjo mero 
ats išaukimas (proklamacija), 
ant staliuko buvo lankstinukų, 
leidinių ir ant stovo kabėjo 
žemės rutulio žemėlapis, vaiz
duojantis Š. Ameriką (su Ma
dison) ir Europą (su Vilniumi) 
bei organizacijos vardu. 

Susirinkęs per pusšimtis 
žmonių (mažam telkiniui tai 
pasisekimas), sugiedojo Lietu-

Deborah Stengle (kairėje) ir ,,Draugo" bendradarbė Stasė Semėnienė 
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje, Madison, WI. 

vos himną. Prie Vyčių (baltas 
raudoname dugne) dengtos pa
kylos, t r ispalve ant sienos, 
pirm. Daina Žemliauskaitė-
Juozevičienė, pasveikinusi at
vykusius, perskaitė mero atsi
šaukimą: „(...) Todėl, ypač tu
rint omeny, jog Madison susi
giminiavęs su Vilniumi, Lietu
vos sostine, ir pagerbiant tuos, 
kurie didvyriškai paaukojo 
savo gyvybes, siekdami ryžtin
go apsisprendimo, ir jausmin
gai švenčiant nepriklausomybę 
visame pasauly, aš, Davė 
Cieslewicz, Madison miesto 
meras, šiuo skelbiu 2005 m. 
Vasario 16-ąją Lietuvos Nepri
klausomybės diena"! 

Pirmoji paskaitininke buvo 
Gina In ter rante , jauna ame
rikietė mokytoja iš Waunakee, 
aistringa dviratininkė. Wiscon-
sin International Educational 
Scientific Cul tura l Organi-
zation (WIESCO) pasiūlė jai 
gerą progą savanoriškai (be 
atlyginimo) dėstyti pasikalbėji
mo forma anglų kalbos įgu
dimus gimnazijos mokiniams 
Kelmėje. 10 mokytojų, daugiau
sia iš Wisconsin, „apsigin
klavę" medžiaga, . išvyko į 
Lietuvą visam liepos mėnesiui. 
Ten j ie planavo kasdienes 
pamokas, popietinę veiklą bei 
vakarinę programą, kad tuo 
suteiktų gimnazistams galimy
bę prakt i ška i pasikalbėti 
angliškai bei patobulinti jų 
sugebėjimą kalbėti anglų kal
ba. Toks mokytojų ir mokinių 
bendravimas atnešė didelės 
naudos ir praturtino abi puses. 
Be to, jie visi keliavo kartu, 
lankydami Lietuvos įžymybes: 
Nidą, Klaipėdą, Baltijos jūrą, 
Kryžių kalną, vėliau Vilnių ir 
Trakus. Visi šitie malonūs per
gyvenimai atvėrė Ginai akis į 
šios žavios šalies istoriją bei 
jos tautos stiprybę. J i labai 
šmaikščiai, kartais su humoru, 
perdavė savo patyrimą Lietu
voje, gausiai pailiustruodama 
skaidrėmis. 

Antroji programos atlikėja 
Deborah Stengle buvo Taikos 
korpuso savanorė Lietuvoje 
nuo 2000 m. birželio iki 2002 
liepos. Tuos dvejus metus 
praleido spalvinguose Tra
kuose. Deborah, persijuosusi 
Lietuvos Švietimo ministerijos 
dovanota j uosta (vienoje pusėje 
išausta „Lietuva 2000", kitoje 
„JAV Taikos korpusas"), gyvai 
papasakojo apie savo darbą 
Lietuvoje. J i dėstė anglų kalbą 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
150-čiai mokinių nuo 9 iki 12 
klasės. Ji taipogi suorganizavo 
ir dėstė pradedantiems anglų 
kalbos klasę Trakų bendruo
menei, kurioje buvo per 30 
suaugusių ir vaikų. Lietuvoje 
Deborah pasisiūlė savanoriškai 
padirbėti Trakų vietinių vaikų 

Vasario 16-osios šventėje Madison, Wl, iš kairės: Gina Interrante, Daina 
Juozevičtenė, Deborah Stengle. 

Daina Juozeviėienė (iš kairės), Dana Vainauskienė ir Tim Mulholland, 
švenčiant Lietuvos Nepriklausomybes šventę Madison, WI. 

namuose, padėjo suorganizuoti 
anglų kalbos kursus bei va
dovavo vasaros stovyklose lietu
vai tėms, o po pamokų mokė 
apie Amerikos kultūrą vidur
inės mokyklos moksleivius. 
Gan atpildančiu jai darbu buvo 
savanoriškas įsijungimas versti 
bei redaguoti anglų kalba do
kumentus žydų muziejui Vil
niuje. Savo įspūdžius ji baigė su 
pasididžiavimu, jog praleisti 2 
metai Lietuvoje visada pasiliks 
jos gyvenime labiausiai atminti 
bei atpildantys maloniausi 
išgyvenimai. Ji tikisi gan grei
tai pasimatyti su žmonėmis 
Lietuvoje, su kuriais gyveno bei 
dirbo. Deborah kalba lietu
viškai ir renginy dalyvavo jos 
lietuvių kalbos mokytoja su 
vyru. Abi paskaitininkės mielai 
atsakinėjo į klausimus. 

Danos ir Tim puiki idėja: 
savo paroda tęsti dialogą tarp 
Madison ir Vilniaus, plėsti 
kul tūros , istorijos pažinimą, 

pristatydami Lietuvą — nau
jąją ES narę — savo nuotrau
komis, supažindindama ameri
kiečius, ypač Vilniaus savitu 
veidu, o taipogi nuostabiomis, 
istoriškomis vietomis: Nida, Tra
kais, Kernave, Kryžiaus kalnu, 
Biržų, Paberžės. Varėnos raj. 

Dana Zemiiauskaitė- Juo
zeviėienė paruošė prie parodos 
parodėlę: medžio drožinių, 
rūpintojėlių, koplytstulpių, ver
bų, margučių, gintaro dirbinių, 
keramikos, tekstilės bei kitų 
tautodailės pavyzdžių. 

Dar ilgai po renginio visi 
bendravo (daug jaunų veidų su 
mažais vaikais), vaišinosi lietu
viška rugine duona pakvipusio
je patalpoje importuotu Ro
kiškio sūriu. Draugiškumu 
pasižymintys senieji išeiviai bei 
naujieji ateiviai sustiprina tą 
nuomonę, jog Vasario 16 d. 
vienybėje organizuota išeivija 
yra tautos tvirtas ramstis! 

S.E.S. 

NEW HAVEN, CT DETROIT, Ml 

New Haven LB šventės 
Vasario 12 dieną, šeštadie

nį, 3 vai. p.p., į išnuomotą salę, 
esančią Branfort, CT, pradėjo 
rmktis lietuviai iš New Haven 
ir aplinkinių vietovių. 

Šią popietę Nevv Haven LB 
apylinkė šventė Lietuvos Ne
priklausomybės dienos pami
nėjimą ir Šv. Valentino dieną 
kartu. J skoningai išpuoštą salę 
susirinko apie 100 žmonių. J ie 
kantr ia i laukė pagrindinio 
šventės kalbėtojo — buvusio 
Lietuvos Respublikos vvriausio-
jo kariuomenes vado, generolo 
Jono Kronkaičio. 

Kalbėtojas į šventę atvyko 
su žmona Rūta. 

Šventės pradžioje šių eilu
čių autorė trumpai pasveikino 
visus susirinkusius ir apibūdino 
New Haven LB veiklą, pasi
džiaugė tautiniu šokių „Vėtros" 
grupe, kuriai nenuilstamai 
vadovauja Nancy Pavašauskas, 
apibudino CT teatro „Aitvaras" 
veiklą 

Tomas Plečkaitis, Nevv Ha
ven valdybos narys mielai pri

statė savo pusbrolį, buvusį New 
Haven gyventoją. Joną Kron-
kaitį. 

Audringais plojimais žmo
nės sutiko šventės kalbėtoją 
generolą Joną Kronkaitį. Sve
čias savo kalboje paminėjo 
pagrindinius Lietuvos Respub
likos kariuomenės kūrimosi 
klausimus ir sunkumus, papa
sakojo kaip pasikeitė Lietuvos 
žmonių požiūris ir pasitikėji
mas armija. Kalbėtoja įdomiai 
išdėstė Lietuvos kariūnų pa
siekimus. Labai svarbus ir 
didelis žingsnis — įstojimas į 
NATO Pernai pavasarį, kovo 
31 dieną, Lietuva su kitomis 
devyniomis šalimis buvo priim
ta į šią sąjungą. Tai Lietuvos 
pasiekimas — taip greitai su
kurti savo kariuomenę ir pas
tatyti ją tokiu pačiu lygiu, kad ji 
prilygtų prie pačių stipriausių ir 
galingiausių valstybių ka
riuomenių. Aišku, tai didelis 
Lietuvos sūnaus, generolo ma
joro Jono Kronkaičio, kaip ka
riuomenės vado. nuopelnas 

Buvęs LR kariuomenes vadas gen. 
mjr. Jonas Kronkaitis. 

Jono Urbono nuotr. 
Trumpos pertraukėlės metu 

„Vėtros" merginos pašoko 
smagų lietuvių liaudies šokį 
„Mikutienė". Merginas šokiui 
paruošė naujoji mokytoja Lau
ra Zyliutė. Po šokio svečias ir 
toliau atsakinėjo į klausimus, 
kuriuos pateikė susirinkusieji. 

Šventinėje programoje daly
vavo CT teatro grupė ,,Ait
varas", parodęs ištrauką iš savo 
pastatytos vieno veiksmo ko

medijos „Ženteliai" (autorė 
Vida Bladykaitė). Komedijos 
personažai Rapolas, Kukulis, 
Kalakutas ir Bendoraitis buvo 
sutikt i audringais plojimais. 
Šventės rengėjai turėjo pri-
ruošę tradicinių lietuviškų 
cepelinų, kopūstų su dešre
lėmis. Buvo paruoštas saldus 
stalas, kava. 

Šventės metu vyko loterija, 
kuriai prizų daugiausia buvo 
paruošęs mūsų teatro daili
ninkas Rolandas Kaulevičius. 
Buvo renkamas solidarumo 
mokestis ir aukos JAV LB 
Krašto valdybai. Padėka vi
siems atvykusiems į šią šventę, 
seniai žmones buvo taip gausiai 
susirinkę. Labai ačiū šios šven
tės rengėjams — New Haven 
LB valdybos nariams ir jų 
šeimoms, o taip pat CT teatro 
„Aitvaras" draugiškam kolek
tyvui. 

Sigita Šimkuvienė-
Rosen 

JAUNIMO TALENTŲ 
POPIETĖ DETROITE 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus pasidžiaugti mūsų jauniau
siu parapijos atžalynu ir jų ta
lentais bei pabendrauti prie 
skanaus pietų stalo. 

Kada? Balandžio 10 d. po 
10:30 v.r. šv. Mišių. 

Kur? Dievo Apvaizdos kultū
ros centre — Southfield, Michigan. 

Kaip? Įsigiję 15 dol. bilietą 
suaugusiems ir 10 dol. vaikams 
— galėsite skaniai pavalgyti 
šiltus pietus, pasivaišinti prie 
tortų/pyrago stalo, išgerti sul
čių bei kavos ir stebėti mūsų 
jaunimo pasirodymą. 

Kodėl? Pelnas skiriamas nau
jai įsteigtam jaunimo būreliui. 

Bilietus galima užsisakyti 
pas Rasą Karvelienę (e-pašto 
adresas rasa@comcast.net) 

Jaunuoliai , kurie norėtų 
prisidėti prie programos, gali 
skambinti Birutei Bublienei: 
248-538-4025 arba e-paštu: 

BVBUBLYS@aol.com 
Remkime mūsų jaunimo 

veiklą — tai mūsų bažnyčios ir 
tautos ateitis' 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, MJD., S.C. 
VIDAUS UGM GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
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Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DAJLLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Eigtrr: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.Hlinoispeun.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

lietuviams sutvartcys danus už pnenamą kainą. 
Šūstelimu kafcėrt an^škai atba ietuvišteai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, SuHe 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tol. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

ARAS ŽL.IOBA, M.D. 
AWU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
UŽGAVĖNIŲ BALIUS 

Šių metų vasario 5 d. 
Vašingtone buvo suruoštas Už
gavėnių balius. Toks renginys 
buvo daromas pirmą kartą ir 
ateinantys žmonės nežinojo ko 
tikėtis. Bet kaip buvo maloniai 
nustebinti, kai, praskyrė salės 
tarpduryje siaurų, spalvotų 
popierių uždangą, įžengė į vidų. 
Stalai bei sienos buvo išpuoštos 
skirtingo dydžio ir įvairių 
spalvų balionais. Viskas buvo 
gražiai ir elegantiškai su
tvarkyta. Įeinančius svečius 
linksma muzika pasitiko vie
tiniams gerai pšįstamas Juozas 
Sujeta. Šeimininkės pakvietė 
dalyvius prie skaniais valgiais 
nuklotų stalų. Rengėjai sten
gėsi pateikti autentišką Užga
vėnių maistą: blynus su uogie
ne, kugelį su grietine ir dešreles 
su kopūstais. Prie kavos buvo 
siūloma lietuviškų spurgų. Šio 
maisto paruošimui savo pagal
ba, prisidėjo ir Vašingtono 
skautės J^idinietės". 

Visiems pasivaišinus, etni
nis ansamblis „Jorė" pravedė 
programą, kuri buvo pradėta 
senomis liaudies dainomis. 
Antroje programos dalyje an
samblio dalyviai salėje pravedė 
šokius, kurių dauguma susidėjo 
iš tautinių šokių momentų bei 
nuotrupų. Tiek buvo linksma, 
kad daugelis žmonių įsitraukė į 
„Jorės" vedamą programą. 
Programai baigiantis šokome 
„Siūlai, siūlai susivykit, siūlo 

galo nepalikit". Salės viduryje 
susidarė didžiulis ratas, o sė
dintys vyresnio amžiaus svečiai 
viską stebėjo ir gyveno prisi
minimais, kai jie galėjo siūlus 
sukti... 

Po programos valdybos 
pirmininkas Linas Orentas 
pravedė loteriją, kuri šiais 
laikais būna beveik visuose 
renginiuose. Bet kas buvo 
įdomu, kad čia turėjome keletą 
pintų krepšelių, kurie buvo 
pripildyti Putnamo seselių 
duona ir įvairiais maisto pro
duktais bei saldumynais iš 
Lietuvos. 

Po loterijos prasidėjo šokiai. 
Vyresnio amžiaus žmonės 
palengvėle traukė link namų, o 
jaunimas dar ilgai linksminosi. 

Didžiausia šios šventės 
organizatorė — Stefa Alšėnaitė-
Urban, kuriai daug padėjo 
Jaunimo sąjunga ir „Židinie-
tės". Išskirtinai paminėtini 
loterijos aukotojai: M. Jan
kauskas, M. Čižiūnienė, Lamco 
Landscaping Co., Lietuvos 
ambasada Vašingtone. Tai buvo 
mošų šios valdybos pirmas 
didelis renginys, kuris praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Vašing
tono lietuviai linki jiems ne
pavargti, nenustoti entuziazmo 
ir nenuleisti rankų, o mes iš 
savo pusės, stengsimės įvertinti 
įdėtas pastangas ir visokeriopai 
juos remti. 

Irena J a n k a u s k i e n ė 
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AR NEPATYRINEJUS PAČIŲ VIEŠOSIOS 
NUOMONES TYRĖJŲ? 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 3 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Su pasididžiavimu sakome, 
kad per penkiolika nepriklau
somybės metų dažnoje srityje 
Lietuva ir lietuviai sparčiai 
pažengė į priekį, bet to negali
ma pasakyti apie viešosios 
nuomonės tyrimų sritį, nes čia 
rezul tatai būna prieštaringi. 
Apie visuomenės apklausų 
kokybę samprotauja Seimo 
narys Rimantas Dagys . 

— Ar, J ū s ų n u o m o n e , 
m e s gauname patikimą vi
suomenės nuomonės tyrimo 
produktą? 

— Daug žmonių tiki visuo
menės nuomonę tiriančių firmų 
skelbiamais apklausų rezul
tatais. Bet kai „Respublikoje" 
skaitome prognozes, kurias 
skelbia šios bendrovės, ir lygi
name jas su rezultatais po 
rinkimų, deja, skaičiai dažniau
siai nesutampa. To, kad rezul
t a t a i neatspėjami, negalima 
vertinti kaip atsitiktinio dalyko, 
ta i j au principų, metodikos 
klausimas. Reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad, pvz., kai kurių 
partijų reitingai vienų ben
drovių apklausų lentelėse yra 
skelbiami aukštesni, o kitų — 
žemesni. Tai kelia daug klau
simų, kodėl taip yra. Ar tai atsi
tiktinis dalykas, ar tai susiję su 
kitais dalykais, be atskiro tyri
mo čia neišsiaiškinsi. Aišku 
viena, kad problema yra. Štai 
žiniasklaidoje veikia tam tikri 
kontrolės mechanizmai. Nepa
sakyčiau, kad jie tobuli, bet jie 
jau yra, o, sakykime, viešosios 
nuomonės tyrimų kompanijų 
veiklos niekas nekontroliuoja. 
Žiniasklaidoje skelbiami rezul
tatai turi labai didelės įtakos 
formuojant visuomenės nuo
monę. O tyrėjų veikla nėra nei 
kontroliuojama, nei reglamen
tuota. Tai didžiulė problema. O 
kai koks nors procesas nėra 
kontroliuojamas, aišku, jis kelia 
klausimus. Juo labiau, kad 
nesutampa rezultatai. Kas už to 
slypi? Kai kompanija sako, kad 
prieš antrąjį Prezidento rin
kimų ratą „RAIT" kompanija 
prognozuoja 64 proc. Valdui 
Adamkui, o j is rinkimuose 
gauna tik 52 proc., po tokios 
prognozės kompanijai geriau 
būtų nebeprognozuoti, nes pak
laida pernelyg didelė. Arba štai 
„Baltijos tyrimai", prognozuoda
mi referendumą dėl prezidento 
galių, žadėjo, kad jame daly
vaus daugiau kaip pusė rinkėjų, 
o atėjo tik 40 proc. Arba dar: 
Tėvynės sąjungos reitingai 
prieš rinkimus „Baltijos tyri
mų" būna prognozuojami ma
žesni, negu Tėvynės sąjunga 
pasirodo per rinkimus. Ir taip 
būna visadas, beveik be išim
ties. Šiek tiek geriau atspėja 
„Vilmorus", bet ir šios kompani
jos skelbiami rezultatai daž

niausiai būna žemesni, negu 
gauname per rinkimus. Čia jau 
reikia ieškoti sisteminių, meto
dinių klaidų. Šiaip ši sritis labai 
sunkiai kontroliuojama: kaip 
kompanijos vykdo apklausas, ar 
vykdo sąžiningai, kaip užduoda 
klausimus? Nes atsakymas daž
niausiai priklauso nuo to, kokia 
bus klausimo forma. Kaip pa
klausi, taip ir gausi. Ar sugeba 
klausti profesionaliai, kad žmo
gus atsakytų .neutraliai, objek
tyviai. Tai kompanijų reikalas. 

Teko domėtis, kaip šiuos 
klausimus mėgina spręsti skan
dinavų valstybės. O reikalas 
paprastas: žiniasklaidai nelei
džiama skelbti vienos kompani
jos rezultatų, tu r i būti mažiau
siai dviejų. Tuomet atsiranda 
tam tikra galimybė palyginti ir 
atsirinkti, kuri kompanija pa
taiko, kuri nepataiko, kuria 
tikėti, kuria netikėti. O mūsų 
vienas laikraštis skelbia vieno
kią nuomonę, kitas — kitokią, 
trečias — trečią ir ketvirtą. 
Vieni sako, kad ta partija nukri
to, ki ta — kad pakilo. Vienu 
žodžiu — chaosas. Nekalbant 
jau apie pačių komentarų profe
sionalumą. Pvz., rezultatai nuo 
dalyvavusiųjų rinkimuose skai
čiaus lyginami su rezultatais 
nuo visų apklaustųjų ir kt. Teko 
girdėti ne vieno pačių kompani
jų vadovų komentarus, kaip 
populiarumui atsiliepia kriti
mas vienu ar dviem punktais, 
kai tyrimo paklaida yra 3 proc. 
Tai rodo, kad yra daug neprofe
sionalumo ir spekuliacijų. Šią 
sritį, be jokios abejonės, reikia 
tvarkyti valstybiškai. Vieta 
piktnaudžiavimui čia yra labai 
gera. Jeigu manęs niekas ne
kontroliuoja, kas galėtų paneig
ti, kad aš norėčiau paveikti 
kokią nors kompaniją duo
damas jai ilgalaikius užsaky
mus arba pa t s sukurdamas 
savo kompaniją, kuri galės tuos 
dalykus daryti ir taip formuoti 
visuomenės nuomonę. Visuo
menės nuomonės tyrimas yra 
kaip temperatūros matuoklis — 
termometras ar barometras. Jis 
turi būti kalibruojamas, tikri
namas. Kitaip negalima juo 
tikėti. Lauke šilta, o jis rodo 
šaltį. 

— O ar J ū s manote, kad 
mūsų dar nesusiformavusią 
v isuomenės sąmonę apklau
sų skelbimai veikia? 

— Manau, kad taip. Kiek
vieną veikia ir labai smarkiai. 
Tuo labiau, kad nuomonės for
mavimas svarbu ne tik poli
tinėms partijoms, bet ir pvz., 
firmoms. Tai ir įvairių pro
gramų populiarumas, firmų 
produkcijos paklausa, bankų 
reitingas. Jeigu kas nors ištyrė 
ir tau pasakė, kad šitos firmos 
pagamintas daiktas yra geras, 

tai t u į parduotuvę ateini jau su 
išankstine nuostata, kad tai 
geras daiktas. O jeigu tave įti
kina, kad daiktas yra blogas, tu 
į jį gaminančią firmą žiūri kaip 
į pralosiančią, krentančią. 
Nuomonė apie firmą susidaro 
bloga. Tai labai smarkiai atsi
liepia firmos autoritetui. Mat 
dauguma žmonių nėra nepri
klausomi, dauguma žmonių 
nori būti tokie patys, kaip visi, 
nenori išsiskirti. O jeigu žmo
gus girdi, kad 70 proc. jo ben
drapiliečių reiškinį vertina po
zityviai, nors j is pats tur i 
neigiamą nuomonę, jis irgi sten
giasi prisilaikyti bendros nuo
monės, bent jau neigiamai apie 
ta i nekalbėti. Negi jis su visais 
konfliktuos, jeigu 70 sako, kad 
yra juoda, o tau atrodo, kad 
balta. Ne kiekvienas žmogus 
išdrįsta prieštarauti daugumai. 
Nebijančių prieštarauti visuo
menės nuomonei yra tik vienas 
iš dvidešimties. 

— Nepriklausomybės pra
džioje mūsų visuomenė bu
v o neprognozuojama, dėl to 
sus ikompromitavo pirmo
s io s užsienio firmų Lietu
v o j e vykdytos apklausos , 
n e s jos visiškai nepasitvirti
n o . Rezultatus a iškinant 
b u v o sakyta, kad m ū s ų 
žmonės dar vienaip galvoja, 
kitaip kalba, trečiaip daro. 
O šiandien? 

— Tuomet anglų firmos čia 
pritaikė savo klausimų formą. 
Žinoma, kad turėjo būti visiškai 
kitokie rezultatai. Tai suvokimo 
problema. Pvz., anglo ir mūsų 
įsivaizdavimu namas atrodo 
visiškai kitaip. Už tų pačių 
žodžių slypi kitokia esmė. Bet 
profesionalios tyrimo kompani
jos tuos dalykus žino, juos žino 
i r psichologai. Kai t i r iamas 
koks nors reiškinys, nepasi
kliaujama vienu rodikliu — tie
sioginiu klausimu. Pvz., nieka
da neatspėjamas dalyvių skai
čius Seimo rinkimuose. Ofi
cialiai paklausus, ar daly
vausite rinkimuose, rezultatas 
bus vienas ir visada didesnis. Į 
klausimą, „ar greičiausiai daly
vausite", atsakymas bus kitas. 
Tuos abu klausimus sudėjus, 
gausime 80 proc. balsuotojų 
dalyvavimą. Ateina į rinkimus 
mažiau negu tų, kurie užtikri
no, kad ateis. Atsakydamas į 
tiesmuką klausimą žmogus nori 
būti pozityvus ir sako: „Aš 
tikrai dalyvausiu". Negi pa
sakys, kąd neis. Todėl rimtos 
tyrimo kompanijos pateikia kai 
kuriuos lydinčius klausimus: ar 
eitum, jeigu susirgtų tas ir tas; 
jeigu sniegas ar pūga, ar tikrai 
esi pasiryžęs... Iš tokių antrinių 
klausimų galima įvertinti ir 
prognozuoti, kiek bus dalyvių. 
Lygiai taip pat ir kitais klausi-

ATIDŽIAU TIKRINS STOJANČIUOSIUS 
Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
nuomone, būsimuosius kandi
datus į kunigystę reikia rimtai 
tikrinti jau priimant į kunigų 
seminariją. Žinioje, skirtoje 
šiuo metu Romoje vykstančio 
Katalikiškojo ugdymo kongre
gacijos visuotinio susirinkimo 
nariams, popiežius rašo, jog 
jaunuolių t inkamumą celiba
tiniam gyvenimui būtina 

„dėmesingai ištirti" jau šiuo 
momentu. Atsakingi asmenys 
dar iki šventimų tu r i iki 
„moralinio tikrumo" įsitikinti, 
jog kandidatai yra „emociškai 
ir seksualiai subrendę". 

Pasak popiežiaus, kunigų 
seminarijų ugdytojai, aiškin
damiesi, ar kandidatai tinkami 
celibatiniam gyvenimui turėtų 
pasitelkti „kompetentingus 

specialistus". Labai svarbu, 
kad seminaristai celibate 
įžiūrėtų „meilės dovaną". Čia 
jiems irgi galėtų padėti specia
listai. 

Daugelyje vyskupijų jau 
šiandien pasitelkiami psicholo
gai, kurie tikrina seminaristų 
tinkamumą bei lydi kandidatus 
jų kelyje į kunigystę. 

BŽ 

PASAULYJE DAUGĖJA KATALIKŲ 
Pasaulyje daugėja katalikų. 

Vatikano spaudos tarnyba 
pranešė, jog pakrikštytų kata
likų nuo 1,071 milijardo 2002 
m. padaugėjo iki 1,086 milijar
do 2003 m. Kunigų per tą patį 
laiką padaugėjo nuo 405,058 
iki 405,450. Nauji skaičiai buvo 
pateikti „2005 m. popiežiškojo 
metraščio" paskelbimo proga. 

Labiausiai Bažnyčia augo 
Afrikoje, ku r katalikų padau
gėjo 4,5 procento. Azijoje Kata
likų Bažnyčios narių padau
gėjo 2,2 proc., Amerikoje 1,2 
proc., Europoje katalikų skai
čius nepasikeitė. Beveik pusė 
visų katalikų šiuo metu gyvena 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje 
^49,8 proc). Europos katalikai 

sudaro maždaug ketvirtadalį 
((25,8 proc.) pasaulinės Katali
kų Bažnyčios narių. 

Kunigų šventimų pasauly
je, pasak Vatikano, padaugėjo 
nuo 9,247 iki 9,317. Tačiau šiek 
tiek sumažėjo seminaristų 
skaičius — nuo 112,643 iki 
112,373. 

BŽ 

mais. Čia profesionalumo rei
kalas. Per 15 metų visuomenės 
nuomonę tiriančios bendrovės 
turėjo įgyti profesionalumo. 
Nors aš to nepastebėjau. Bet to, 
žinoma, negalima sakyti apie 
visas kompanijas. 

— Gal per maža kon
kurencija, je igu iki šiol, pe r 
15 metų , n ė v i e n a tokia 
firma neprarado savo vardo 
ir nebankrutavo? Je igu kuri 
nors b ū t ų labai apsime-
lavusi ir j e igu visuomenė į 
ta i r eaguotų , j i neturėtų 
vardo ir n e g a u t ų užsaky
mų. 

— Konkurencijos iš viso nė
ra. Nėra ko lyginti. Imant skan
dinavų pavyzdžiu, turėtų būti 
sudedami 5-6 kompanijų rezul
tatai . Tada būtų matyti kon
kurencija. Dabar, sakykim, ką 
eilinis vartotojas gali išsirinkti, 
jeigu „Lietuvos rytas" skelbia 
„Vilmorus" tyrimus, „Lietuvos 
žinios" — „RAIT" tyrimus, dar 
ki tas la ikrašt is — „Baltijos" 
tyrimus. Kas skaito „Lietuvos 
rytą", neskaito „Lietuvos žinių", 
arba „Kauno dienos" ir negali 
niekaip tų skaičių sulyginti. 
Papras tas vartotojas nebėgs 
pirkti laikraščių, kad pasi
tikrintų, palygintų kažkokius 
reitingus. 

— Kas gali pakeisti šią 
situaciją? 

— Čia iniciatyvos turėtų 
imtis įstatymų leidėjai. 

— O kas tuo suinteresuo
tas? 

— Turėtų būti suinteresuoti 
visi, ne tik politikai — ir biznio 
kompanijos, netgi žiniasklaida, 
pvz., televizija, kuri rengia lai
das ir kurios reklamos įkainiai 
priklauso nuo programų popu
liarumo. O jų populiarumą tiria 
taip pat visuomenės nuomonės 
tyrimo kompanijos. Politika yra 
tik geriausiai patikrinamas 
dalykas. Politinių prognozių 
teisingumą labai greitai patik
rina rinkimai. Tam tikrą ten
dencingumą galima būtų įtarti 
pažiūrėjus ir į kai kurių kom
panijų reitingus. Iš anksto rodo
mi vieni rezultatai , paskuti
niuose reitinguose — jau arti
mesni tiesai, o paskui sakoma 
— mes prognozavom teisingai. 
Patyrinėjus pačius tyrimus ga
lima rasti įdomių dalykų. Pvz., 
ar laidos žiūrimumas 10, ar 20 
proc., priklauso vienos minutės 
reklamos kaina laidos metu. 
Čia sukasi didžiuliai pinigai, — 
milijonai. Todėl ir žiniasklaidos 
kompanijos turėtų būti suin
teresuotos, kad tie barometrai, 
kurie jas matuoja, būtų tikslūs. 
Kitaip jie gyvens iškreiptos 
rinkos sąlygomis. 

— Dėkojame už pokalbį. 

Kalbėjosi A. V. Škiudaitė 

Šv. VALENTINO 
GIMTINĖJE SUSITUOKĖ 

2 5 0 JAUNAVEDŽIŲ 
PORŲ 

Nedideliame Italijos Terni 
miestelyje, kur III amžiuje po 
Kristaus gyveno žymusis vie
nuolis Valentinas, „toje pačioje 
vietoje ir tą pačią minutę", 
žiedus sumainė 250 porų. 

Iškilminga ceremonija vyko 
bažnyčioje, pavadintoje Šv. Va
lentino vardu, nes joje saugomi 
šio kankinio palaikai. Šv. 
Valentinas krikščionių perse
kiojimo metais padėjo slapta 
susituokti daugeliui jaunų 
įsimylėjėlių porų. 270 metų 
vasario 14 dieną imperatoriaus 
Klaudijaus įsakymu jam nu
kirsta galva. 

Po dvi valandas trukusių 
Mišių jaunavedžiai gavo atmi
nimo raštus, liudijančius apie 
nepapras tas jų santuokos 
aplinkybes. Katalikai Šv. Va
lentiną laiko visų įsimylėjėlių 
globėju. 

(Elta) 

SES. ONA MIKAI LAITE 

Ar popiežius atsistatydins? 

S.m. vasario pradžioje popiežiui Jonui 
Pauliui II susirgus ir praleidus dešimtį 
dienų Gemelli poliklinikoje, vėl iškilo 

spėliojimai apie jo atsistatydinimo galimybę. 
Vatikane ir už jo sienų susidariusios dvi skirtin
gos nuomonių grupės: manančių, kad popiežius 
atsistatydins, jei pajus, jog nebepajėgia vado
vauti Katalikų Bažnyčiai, ir galvojančių, kad jis 
niekuomet iš savo pareigų nepasitrauks, nes 
tvirtai pasiryžęs išlikti prie Petro laivo vairo, 
kol Dievas jį pašauks pas save. 

Vasario 6 d. popiežius iš ligoninės trumpai 
pasveikino tikinčiuosius, palaimino juos iš li
goninės lango, padėkojo visiems už maldas dėl 
jo sveikatos, pareikšdamas: „Ir toliau tarnausiu 
Bažnyčiai bei žmonijai, net ir čia, ligoninėje, 
tarp kitų ligonių, juos prisimindamas su mei
le". Pelenų dieną, dar būdamas ligoninėje, gydy
tojų kaktas paženklino pelenais. 

Vasario 7 d. žurnalistai, apspitę kardinolą 
Angelo Sodano, Vatikano užsienio reikalų sek
retorių, klausinėjo, ar popiežius mano trauktis 
iš savo pareigų. Kardinolas pasidžiaugė šv. 
Tėvo gilia meile Bažnyčiai ir jo išmintimi, o 
paskui pridūrė: „Mes turime begalinį juo pasi
tikėjimą. Jis žino, ką reikia jam daryti". Tie 
žodžiai plačiai nuskambėjo, sukeldami įvairiau
sius spėliojimus pasaulinėje žiniasklaidoje. 

Katalikų Bažnyčios teisių kodeksas nurodo, 
jog Bažnyčios galva gali atsistatydinti, tačiau 
tai turi būti daroma laisva valia ir aiškiai pa
reiškiama. Tos dvi sąlygos gali tapti problema
tiškomis, jei popiežius atsidurtų tokioje sveika
tos būklėje, kad neįstengtų aiškiai pareikšti sa
vo norą. 

Ilgoje Bažnyčios istorijoje yra buvę keli 
atvejai, kuomet popiežiai pasitraukė iš savo pa
reigų. Popiežius Celestinas V 1294 m. atsistaty
dino. Prieš išrinkimą visos Kristaus Bažnyčios 
galva, jis buvo vienuolis benediktinas ir savo 
valdymo metu jautė, kad nepakankamai pažįs
ta pasaulio reikalus. Įsitikinęs, jog negalįs to
liau eiti šių atsakingų pareigų, pats išleido kon
stituciją, duodančią popiežiui teisę pasitraukti, 
ir pats ja pasinaudojo, nuolankiai nusakyda

mas pasitraukimo priežastis: „dėl savo žemu-
mo, noro grįžti į tobulesnį gyvenimą (t.y. vie
nuolyną), dėl didelio amžiaus ir ligotumo, ir 
nesugebėjimo susivokti pasaulio reikaluose". 
Šis popiežius ilgainiui buvo paskelbtas šventuoju. 

Grigalius XII atsistatydino 1415 m., kad 
būtų galima v\'kdyti naujus popiežiaus rinki
mus. Tuo metu buvusi didelė sumaištis, nes ir 
dar kiti du buvo išrinkti toms pareigoms, nors 
neteisėtai. Pats Grigalius, nors teisėtai išrink
tas, tačiau buvojau 80 metų senukas . 

Mūsų laikais popiežius Paulius VI senatvė
je buvo paruošęs atsistatydinimo laišką, tačiau 
jo nepanaudojo, nes mirė 1978 m., būdamas 81-
erių metų. 

Dabartinis popiežius 85 m. sulauks š.m. ge
gužės mėnesį. J is yra vienas ilgiausiai valdan
čių popiežių (27 metus) Bažnyčios istorijoje. Nė 
vienas Vatikano darbuotojas nėra viešai pra
sitaręs, kad jau atėjo laikas popiežiui Jonui 
Pauliui II pasitraukti . Vat ikane dirbantieji ste
bisi jo patvarumu ir ištikimybe savo pareigoms, 
nepaisant žlugdančios sveikatos — aiškios tar
senos praradimo, sunkumo vaikščioti ir išsėdėti 
ilgose audiencijose. Šis popiežius mėgsta 
deleguoti atsakomybę kitiems ir pastaruoju me
tu yra pavedęs daugiau pareigų rinktiniams 
pavaduotojams. 

Tikintiesiems ats is ta tydinimo klausimas 
yra labai jautrus . Daugumas gerbia jo ištvermę, 
pasiaukojimą ir tarnavimo dvasią, bet taip pat 
rūpinasi jo pajėgumu darbą tęst i . J is pats ne
vaizduoja kažkokio didvyrio. Pirmąjį Gavėnios 
sekmadienį, grįžęs iš ligoninės, susirinkusiems 
Šv. Petro aikštėje, pasakė: „Visada jaučiu jūsų 
pagalbos reikal ingumą pr ieš Viešpatį, kad 
galėčiau atlikti tą misiją, kurią Jėzus man yra 
pavedęs..." Ir toliau j is priminė Gavėnios tikslą: 
„Neįeisime į amžinąjį gyvenimą, nenešdami 
savo kryžiaus drauge su Kristumi. Nepasie
kiame laimės be drąsios vidinės kovos. Tos ko
vos ginklai yra atgaila, pasninkas ir gailes
tingumo darbai. Visa ta i tu r i būti atliekama 
slaptoje, be veidmainiavimo, Dievo meilės ir 
brolių bei seserų meilės dvasioje..." 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nr. 11 
Tais laikais Mainz arkivyskupai turėjo 

beveik tiek pat galios ir įtakos kaip popiežiai 
Romoje. Mainz guli vakariniame Reino upės 
krante, ten, kur į Reiną įteka kita žymi Vokietijos 
upė, Mainas. Čia turėsime palikti Reiną ir toliau 
keliausime jau Main upe. 

Šios apylinkės derlinga žemė, abi upės ir 
vynas sudarė sąlygas čia susikurti įvairioms 
gyvenvietėms, kurios ilgainiui išaugo į didelius, 
palyginti nedideliame žemės plote, miestus: 
Mainz. Vviesbaden, OfTenbach. Frankfurt a. M., 
Darmstadt ir kiti. Panašiai, kaip didžiulė miestų 
telktis pramoniniame Ruhro krašte, kurį kai ku
rie šposaudami vadina ABSDE kraštu: Aachem, 
Bonn, Cologne, Duesseldorf ir Essen. Palikome 
laivą visai dienai, pirmiau apžiūrėti Mainz, o 
paskui skubėjome autobusu į netolimą (gal už 50 
mylių) ^studentų" miestą — Heidelberg. 

Sekmadienis, ir einam pamaldų į didžiąją 
Mainz arkivyskupijos katedrą, pradėtą statyti 
arkivyskupo VVilligis dar X šimtmetyje. Aplinkui 
turtingi namai, tai ir pamaldos buvo iškilmingos 
ir ilgos. Didžiulėje bažnyčioje pilna žmonių, daly
vavo ir pats kardinolas Kari Lehmann. Nežinau, 
ką tai reiškia „Sendungsfeier" pamaldos, turbūt 
ką nors reikėjo išsiųsti, ar ne? Pamaldas pradėjo 
giesme „Singt dem Herrn ein neues Lied", mėgi
nau ir aš prisidėti prie giedorių, bet parodžiau 
tikrą entuziazmą tiktai mums per ilgai užtru
kusių Mišių pabaigoje, kai užgiedojom „Nun dan-
ket all Gott mit Herzen...", po ko visi išėjo iš 
bažnyčios. 

Už tai koks patogumas — tik išėjus, čia pat 
prie katedros ir jos muziejus, kur vyko speciali 
Kryžiaus karų paroda. Puikiai pavaizduotas tų 
laikų gyvenimas, ginklai, kareivių vargai, grobis, 
relikvijos, ir 1.1. Iš šitos pačios katedros prasidėjo 
ir vienas Kryžiaus karų, kai 1188.03.27 impera
torius Friedrich I Barbarossa ant katedros laiptų 
iškilmingai pakėlė savo kardą į žygį. 

Apie tą patį arkivyskupą Willigis yra tokia 
legenda. Dar daugiau kaip 500 metų prieš 
Gutenbergą ir jo išrastą kai kieno vadinamą 
Juodąją magiją (spausdinimą). Mainze atsirado 
žmogus, vardu Willigis (o gal ir lietuvis0). Pa
prasto račiaus sūnus, bet savo darbštumu ir 
išmintimi pagaliau tapo Mainz arkivyskupu, kas 
sukėlė pavydą tarp kilmingųjų sūnų. dvasininkų, 
kurie dar net vikarais nespėjo tapti. Prasidėjo 

šmeižtai, kad VVilligis užsiima juodąja magija, 
alchemija, bendrauja su šėtonu, ir 1.1. Mat, 
arkivyskupas dažnai užbėgdavo į savo slaptą 
kambarį, iš kurio išeidavęs su nauju entuziazmu 
darbui. Apkalbos ir šmeižtai pasiekė ir imperato
riaus ausis. Jis pareikalavo, kad vyskupas ati
darytų to kambariuko duris. Nors ir nenorėda
mas, VVilligis atidarė duris. Kambarėlyje jokių 
baldų nebuvo, tik ant sienos buvo matyti du ratai . 
arklas, o apačioje toks sakinys: „VVilligis, Vvilligis, 
Visuomet prisimink iš kur tu atėjai!" 

Tai Mainz miesto dviejų ratų herbo atsiradi
mo istorija. 

Netoli ir Gutenbergo muziejus, su savo gar
siąja 1452 m. Gutenbergo spausdinta 42 eilučių į 
puslapį biblija. Pasirodo, kad buvo išspausdinta 
180 biblijų, iš kurių tik 47 išliko iki šių laikų. 30 
buvo išspausdinta ant jau tada liuksusinio perga
mentinio popieriaus. Muziejuje yra ir pirmoji 
spausdinimo mašina. įdomi ir Gutenbergo asme
ninė istorija. Jis gimė 1397 m. Mainze. Iš čia 
turėjo pasitraukti į Strasburgą, kur greičiausiai 
jis ir atliko pirmus savo spausdinime bandymus. 
Sakoma, kad jis p i rmiaus ia bandė masiškai 
spausdinti indulgencijų i atlaidų) kuponus, ku
riais tikintieji galėjo sutrumpint i savo busimos 
skaistyklos kančias, ir ta ip pardavinėjant užsi
dirbti pinigų. Grįžęs į Mainz. jis ilgai vargo, kol jo 
pasiekimas buvo įvertintas, kai arkivyskupas 
Adolph II von Nassau jį paskyrė savo dvariškiu. 
Taip, finansiškai atsigavęs nuo skolų, jis ramiai 
mirė 1468.02.03 Jo garbei Mainz kartais vadina
mas Gutenbergstadt. 

S t u d e n t u m i e s t e 

Kas iš mūsų negirdėjo apie Heidelberg, ar ten 
lankėsi, o kai kurie mūsų ir ilgus metus ten pra
leido, ne vien s tudentaudami, bet ir mokslo aukš
tumų siekdami. J u k čia yra ir pats seniausias 
Vokietijos universitetas, kurį Amerikoje labai 
išgarsino filmas „The s tudent prince". Univer
sitetas buvo įkurtas 1386 m., ir jis turi eilę garsių 
jo buvusių studentų. Užteks tik paminėti du: 
Kirchhoff — chemikas, ir Bunsen — fizikas. Čia 
lankėsi ir žymusis Johann Vvolfgang von Goethe, 
kuris, būdamas 65 metų, vedė jauną 23 metų 
merginą. Ar tai Heidelberg į taka0 

Bus d a u g i a u 
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Štai kuo garsėja 
Lietuva 

ANATOLIJUS LAPINSKAS 

Degtinė yra vienas seniau
sių žmonijos atradimų. Jos 
istorija skverbiasi pro visas 
įmanomas valstybių politines ir 
ekonomines sanklodas, visuo
menines bei kultūrines forma
cijas. Koks tas „velnio lašelių" 
istorinis ir geografinis kelias? 

Pasau ly je 

Sunku pasakyti, kada žmo
nės pradėjo gaminti svaigina
muosius gėrimus. Greičiausiai 
nuo tada, kai jie patys ir atsi
rado. Didelių išradėjų tais 
laikais nereikėjo. Patys augalai 
teikė tiesiogines galimybes, 
todėl pasigaminti svaigalų 
tereikėjo tik, kaip dabar saky
tume, geros progos. 

Centrinės Amerikos gyven
tojai gaminosi svaigius gėri
mus iš monijoko — tose platu
mose augančio augalo, siau
riau gyvenantys meksikiečiai 
žinojo, kad agava tai ne tik vais
tažolės, bet ir alkoholinio gėri
mo pagrindas, dabar žinomo 
tekilos vardu. 

Azijoje klajokliai skitai 
svaiginosi raugintu kumelių 
pienu — kumysu, o žemdirbių 
tautos — palmių syvų, bam
bukų, ryžių raugais. Babilone, 
dabartiniame Irake, buvo žino
mas alus, vynuogių vynas, o 
vėliau ir vynuogių degtinė. 

Senovės Graikijoje dau
giausia būdavo geriamas ats
kiestas vynuogių vynas, o ro
mėnai jį pradėjo gerti ne tik 
gryną, bet atrado dar stipresnį 
svaigalą — grapą, vynuogių 
degtinę. Kaukaze buvo žino
mas kitas jo analogas — čača, o 
bulgarų ir vengrų gentims labai 
patiko palinka — slyvų degtinė. 

J Europą svaiginamuosius 
gėrimus atsinešė čia atsikraus
čiusios indoeuropiečių gentys. 
Kai kuriais duomenimis, šio 
kontinento svaigiųjų gėrimų 
„pramonėje" pirmavo ne kas 
kitas, kaip mūsų protėviai bal
tai, gėrę kumysą, girą, alų taip 
pat legendomis apipintą midų, o 
vėliau ne mažiau populiari tapo 
grūdų degtinė. Iš kur ji atsira
do? Jos atradimą savinasi 
įvairios tautos, netgi švedai, 
taip pat lenkai, rusai, žinoma, ir 

lietuviai. 
Rusijai degtinė tapo svar

bia ne tik ekonomikos, bet kul
tūros dalimi, vos ją pradėjus 
gaminti. Tarptautinis pavadi
nimas „vodka" — tai mažybinis 
rusiško žodžio „voda" varian
tas. Pirmosios degtinės varyk
los Rusijoje atsirado, manoma, 
XII amžiuje. Nuo XV a., grūdų 
spiritas pradėtas gaminti pra
moniniu būdu. Tuomet įvesta 
ir šio produkto monopolija. 
Kalbama, kad pajamos iš 
„karčiosios" tapo ne tik būsimo
sios Rusijos imperijos, bet ir po 
kelių šimtų metų susiformavu
sios SSRS ekonominiu pagrin
du. Nepaisant daugybės deg
tinių rūšių, įskaitant kviečių 
bei bulvių, iš rugių pagaminta 
degtinė buvo laikoma ska
niausia. 

Visa Rusijos istorija gausi 
alkoholio suvaržymų ir jų 
panaikinimų kaitos. Po Spalio 
perversmo buvo siūlymų gir
tuoklius šaudyti, tačiau ši 
revoliucinė euforija grei tai 
išblėso. Apskritai, visi tie 
draudimai baigdavosi liūdnai 
— masiniu „samagono" varymu 
ir mirtimis nuo falsifikuotos 
degtinės. Paskutinis „pris
paudimas" buvo pamėgintas 
įvesti prieš porą dešimtmečių 
„perestroikos" metais. Iš to irgi 
nieko neišėjo. 

Lenkijoje stiprūs alkoho
liniai gėrimai pradėti gaminti 
VIII a„ tačiau tik XV a., iš
mokus iš vyno destiliuoti spi
ritą, buvo pagaminta „gorzal-
ka". Lenkų istorikų tvirtinimu 
degtinė, jų krašte pirmą kartą 
pagaminta 1405 m. ir būtent 
iš Lenkijos atkeliavo į Rusiją. 
Alkoholio gamyba Lenkijoje 
įteisinta XVI a. pirmojoje pusė
je, o XVII a. degtinė tapo na
cionaliniu lenkų gėrimu, eks
portuojamu į Šiaurės Europos 
šalis, tame tarpe ir į Rusiją. 

Švedija degtinės gamyboje 
nesuvaidino tokio didelio vaid
mens kaip Rusija ar Lenkija, 
jau vien dėl to, kad šioje šalyje 
dar XIX a. paplito blaivybės 
sąjūdis. Degtinė čia, pirmiau
sia, naudota medicinos tikslais. 
Iki XVI a., degtinę švedai ofi
cialiai pardavinėjo kaip likerį. 
Ne kartą čia buvo bandoma 
apskritai uždrausti degtinės 

prekybą, tačiau prieita išvados, 
jog toks žingsnis neatneša nau
dos nei valstybei, nei žmonėms. 

Beje, ka imyninė Suomija 
pernai metų kovo 1 dieną 33 
proc. sumažino mokesčius alko
holiniams gėrimams. Mokesčiai 
buvo sumaž in t i s iekiant iš 
vengti pigių gėrimų antplūdžio 
iš kitoje Suomijos į lankos 
pusėje esančios Estijos, ka i 
gegužės 1 d. visos trys Baltijos 
šalys prisijungė prie Europos 
Sąjungos. Estijoje visą pa rą 
dirbančiuose prekybos centruo
se degtinės butelį galima įsigyti 
už 4.5 euro. Tačiau iki Estijos 
įstojimo į ES , suomiai į tėvynę 
galėdavo parsivežti t ik litrą 
stipriųjų gėrimų, Estijai t a p u s 
ES nare , galima įsivežti t iek 
svaigalų, kiek telpa į automo
bilį. Tačiau tiek pa t ir ne ką 
brangiau dabar galima įsigyti 
pačioje Suomijoje. Be abejo, 
kaimyninė Rusijai šia p rasme 
suomiams ta ip pat jau tapo 
nepatraukl i . 

Lietuvoje 

Nesenia i spaudoje buvo 
paviešintas XVI a. vieno Vil
n iaus miestelėno pasižadėjimas 
negerti alkoholinių gėrimų, t a r p 
jų i r degt inės . Taigi ga l ima 
manyt i , k a d degtinė to meto 
mūsų valstybėje j au buvo žino
ma. XVII amžiaus šaltiniai mini 
ir degtinės smukles (šalia a laus 
ir midaus), vadinasi ji j au buvo 
gana populiarus gėrimas. 

Apie vilniečius rašo ir gar
susis Vilniaus atlaso, išleisto 
1523 m., au to r ius — Georg 
Braun. Šalia pateikto Vilniaus 
plano jis gana smulkiai aprašo 
ir sost inės miestelėnų buitį . 
Pasirodo, kad svečiui (kiekvie
nam!) būdavo pasiūlomas gurkš
nis alaus, degtinės ar midaus . 
Norintiems daugiau išgerti a r 
pavalgyti reikėdavę užsimokėti, 
tačiau kainos buvo, kaip sako
ma, visiškai priimtinos. 

Seniausiuose lietuviškuose 
t eks tuose degt inė v a d i n a m a 
slavizmu „arielka" Rytprū
siuose yra minimas ir vokiškas, 
t ač iau l iaudiškai pe rd i rb t a s 
skolinys — „brangvynas" nuo 
vokiško ar olandiško „b ran -
ntvein", kurios pirmasis sandas 
reiškia degti arba destiliuota, 
t.y. degintas arba destiliuotas 
vynas. Sirvydas savo žodyne 
pate ik ia ir „degtinę", kur i 
galėjo būti jo nau jada ras , ir 
minėtą slavizmą. Greičiausiai 
abiejų šių žodžių reikšmė yra 
„desti l iuotas alkoholinis gėri

mas iš grūdų". 

D e g t i n ė s g a m y b a 
s e n o v i š k a i 

Lietuvoje degt inė iš javų 
buvo varoma j a u mūsų eros 
pradžioje. Girą, alų ir midų lie
tuviai darydavo, o degtinę vary
davo, ka i t indami (degindami) 
specialiai iš javų paruoštą brogą 
tiek, kad ji jokiu būdu neuž
virtų, o išgaruotų degtinė — iš 
čia ir pavadinimas — degtinė. 
Šis žodis, ko gero vienintelis 
pasaulyje, tiksliai nusako svai
giojo gėrimo gamybos procesą. 

J i s , reikia pripažinti, yra 
gan " sudėtingas. Mat senovės 
lietuviai iš patir t ies žinojo, kad 
etilo spir i tas išgaruoja 78,3 
laipsnių temperatūroje. Net ir 
dabar geri naminės varytojai be 
jokių apara tūrų jaučia, kiek 
reikia kai t int i (deginti) brogą, 
kad išeitų „švari kaip ašara" 
(tai popul iar iaus ias naminės 
varytojų pasigyrimas) be jokių 
pašalinių (kitų spiritų) kvapų 
ir priemaišų 60—70 laipsnių 
stiprumo naminė. 

Pa ty rę naminės meistrai 
taip pa t žino, kad varant degt
inę, nuodingas etilo spiritas 
išsiskiria anksčiau — prie 71 
laipsnio temperatūros. Lietuvių 
protėviai pavojingąjį metilo 
spiritą rektifikuodavo labai 
papras ta i : degt inės gaminto
jams būdavo draudžiama išgerti 
pirmąjį degtinės kaušą, jį būti
nai reikėjo, ir reikia net nūnai 
reikia, paaukoti dievams, išpi
lant degtinę žemėn. 

Šio papročio, sako, laiko
masi ir dabar — pirmasis deg
tinės prilašėjęs kaušas jokiu 
būdu neger iamas , o per petį 
išpi lamas žemėn, sakant — 
„dievams". Žemaitijos kaimuose 
net ir šiandien tarp prityrusių 
naminės meistrų galima iš
girsti s a k a n t — „Pirmuoje 
puodielii at idouk deivulelems". 

D e g t i n ė s gamyba 
n a u j o v i š k a i 

Dabar degt inė — vienas 
populiariausių ir universaliau
sių stipriųjų gėrimų, gaminama 
iš rektifikuoto kviečių, javų, 
bulvių, melasos ar runkelių 
spirito bei vandens ir neturi 
jokių brandinimo reikalavimų. 
Rektifikuotas spiritas maišo
mas su vandeniu, o gautas 
mišinys filtruojamas per smėlio, 
aktyviosios anglies ar kera
minius f i l trus. Jos kokybę 
apsprendžia gamybai naudo

jamų grūdų rūšis, distiliacijos 
bei gryninimo būdas ir kiekis, 
vandens minkštumas. 

Pavyzdžiui, Kauno „Stum
bro" gaminamą degtinę pa
saulyje pripažinti specialistai 
įvertino už itin rūpestingą jos 
gamybą. Degtinė filtruojama 
net keturis kartus. Pirmiausiąjį 
pereina per keturis kvarcinio 
smėlio, vėliau — per dvylika 
metrų aktyvuotosios Kolos 
beržo anglies, po to dar sykį per 
smėlį ir galiausiai per specia
lius membraninius filtrus. 

Be to, šios degtinės gamybai 
naudojami tik lietuviški rink
tiniai grūdai, iš kurių trigubos 
distiliacijos būdui išgaunamas 
„Liuks" rūšies etilo alkoholis. 
J i s maišosi su specialiai 
paruoštu šešių pakopų sistemo
je filtruotu geriamuoju vande
niu. Toks rūpestingas, galima 
teigti — juvelyrinis darbas 
atneša svarbų tarptautinį įver
tinimą. 

Tarptautinėje parodoje 
„World Food Moscow 2004" 
„originali lietuviška auksinė" 
degtinė buvo įvertinta aukso 
medaliu, o kitame pasaulio 
krašte — Čikagoje vykusiame 
kasmetiniame didžiausiame ir 
žymiausiame „The Beverage 
Test ing Institute" alkoholinių 
gėrimų degustavimo konkurse 
laimėjo sidabro medalį. Beje, 
visos trys „Stumbro" pristatytos 
degtinės rūšys „Originali lietu
viška auksinė", „Prezidento" bei 
„President" pelnė po 89 taškus. 
Vadinasi , visiems gaminiams 
pritrūko vos po vieną tašką iki 
auksinių medalių. 

„The Beverage Testing 
Ins t i tu te" konkurse dalyvavo 
alkoholinių gėrimų gamintojai 
iš 13 pasaulio valstybių, tarp jų 
— Rusija, JAV, Ukraina, 
Lenkija. Be tradicinių degtinių, 
konkurse taip pat „kovėsi" 37 
aromatizuotos degtinės, iš visų 
ver t inimo komisijai pateiktų 
degtinių 33 degtinės buvo dar 
nežinomos JAV rinkai. 

Kas tas „Stumbras", išgar
sinęs miestą ir šalį pasaulio 
platybėse? 

Ki tąmet — šimtmet is ! 

„Stumbro" degtinės gamyk
la savo veiklą pradėjo 1906 
metais . Pergyvenusi du pa
saulinius karus, ji greitai vėl 
atsitiesdavo. 1954-aisiais buvo 
paleista pirma automatinė gė
rimų pylimo linija, o po 
penkerių metų gamykloje buvo 
atlikta kapitalinė cechų rekon

strukcija, visiškai mechanizuo
tas pylimo cechas. 1937 m. 
„Stumbras" per metus paga
mindavo 200,000 dekalitrų al
koholio, o 2002 m. vidutinė 
gamybos apimtis jau siekė 
5,000 dekalitrų per parą. Šian
dien visa gamyba ir sandėliai 
yra visiškai mechanizuoti bei 
automatizuoti. Bendrovėje dir
ba per 600 darbuotojų. 

„Stumbro" bendrovei šiuo 
metu priklauso Kauno gamyk
la, Antanavo gamykla (įkurta 
1890 m.), Balbieriškio gamykla 
(1914), Šilutės gamykla (1936), 
taip pat mažmeninės prekybos 
tinklas įvairiuose Lietuvos 
miestuose. „Stumbro" bendro
vės gamyklose iš grūdų gami
namas distiliuotas ir rektifikuo
tas metilo alkoholis, likeriai, 
degtinės, trauktinės, alkoholi
niai kokteiliai, sausas bulvių 
krakmolas, bioetanolis. „Stum
bras" užima apie 60 procentų 
stipriųjų alkoholinių gėrimų 
rinkos Lietuvoje. „Stumbro" 
produkcija parduodama JAV, 
Europos šalyse, Baltijos valsty
bėse. I užsienį daugiausia eks-
poruojama „Prezidento" deg
tinė. 

1969 m. Čekoslovakijoje vy
kusioje „Grand Prix 69" paro
doje sidabro medaliu apdo
vanotos visiems žinomos trauk
tines „Palanga" ir „Dainava". 
Parodoje „Sankt Peterburgo 
vynai ir degtinės 98" „Lietu
viška originali" bei degtine 
„Kosher", laimėjo aukso meda
lius, o „Palanga" ir „Dainava" 
— sidabro. Daugybę apdovano
jimų „Stumbras" susižėrė ir 
kitose pastarųjų metų tarp
tautinėse parodose. 

Populiarūs „Stumbro" gėri
mai ir Lietuvoje. 1997 metais 

„Lietuviška originali" degtinė, o 
1999 metais „Stumbro span
guolių" degtinė „Meisterio" žur
nalo skaitytojų buvo išrinkti 
populiariausias gaminiais Lie
tuvoje. „Trejos devynerios", 
„Prezidento" degtinė ir 
„Stumbro starką" pripažinti 
geriausias 1997, 1998 ir 1999 
metų gaminiais. 2001 metais 
„Metų gaminio" apdovanojimą 
pelnė „Stumbro" aromatizuotų 
degtinių gama, o trauktinių su 
brendžiu serija buvo nominuota 
„Metų gaminio" 2002 metų 
konkurse ir pelnė „AgroBalt 
2003" parodos aukso medalį. 

2002 metais „gero skonio" 
surengtoje brendžių degustaci
joje iš 13 brendžių rūšių geriau
siais pripažinti „Stumbro" 
brendžiai. Lietuvos pramo
nininkų konfederacija 2000 
metais AB „Stumbrą" pripažino 
sėkmingiausiai dirbančia įmo
ne. 2000 metų pabaigoje įdiegta 
kokybės valdymo sis tema 
ISO—9002. 

2003 m. kovą buvo pa
skelbtas keturių valstybei pri
klausančių alkoholio bendro
vių, tarp jų ir „Stumbro", pri
vatizavimo konkuras. Tų pačių 
metų rudenį susivienijimo 
„MG Baltic" antrinė įmonė 
„Mineraliniai vandenys" buvo 
pripažinta „Stumbro" privati
zavimo konkurso nugalėtoja ir 
spalio 27 d. sėkmingai perėmė 
įmonės valdymą. 

2003 metų rudenį išrinkta 
nauja „Stumbro" valdyba. Val
dybos pirmininku tapo Darius 
Mockus — susivienijimo „MG 
Baltic" prezidentas, nariais — 
Artūras Listavičius, Rolandas 
Vingilis, Vidas Lazickas ir 
Aurelijus Racevičius. 

DRAUGAS'SKELBIA 
KONKURSĄ 

sk i r tą „Draugo" 95-rių m e t ų sukakčia i p a m i n ė t i . 
T e m a : „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
R a š i n i o a p i m t i s : 100 maš inė l e a r k o m p i u t e r i u 

rašytų puslapių (gali būti ir daug iau) 
D a l y v a u t i gali is torikai , žu rna l i s t a i , rašyto ja i , s t u 

dentai ir kiti , sugebantys rašy t i . 
U ž g e r i a u s i ą t e k s t ą s k i r i a m a 1,000 d o l . p r e m i j a , 

k u r i o s m e c e n a t a s y r a K a z i m i e r a s R o ž a n s k a s . 
R a š i n i a i t u r i b ū t i a t s i ų s t i iki 2005 m. l iepos 12 

dienos. 
R a š i n i a i p a s i r a š o m i s l a p y v a r d ž i u , o a t s k i r a m e 

voke į rašoma tikroji au to r i aus pava rdė , a d r e s a s i r te le 
fonas. 

S i ų s t i „Draugo" leidėjų va ldybos p i r m . M a r i j a i 
Remienei , ,Draugo" a d r e s u : 4545 W e s t 63 rd . S t r . , 
Chicago, IL 60629. 

DRAUGO METINIS KONCERTAS 2005 m. kovo 13 d., 3:00 vai p.p. Jaunimo Centre 
Vilniaus universiteto studentų kaimo kapela 

ZAUH fM Ė L f 
bilietai: DRAUGE 4545 W. 63rd Street, Chicago 

Seklyčioje: 2711 W. 71st Street, Chicago Iūfo: 773-585-9500 

Korteles 

skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

astern 
€UROR€ 

Illinois 
fc J 

SIŪLO DARBĄ 

Caregh/ers jobs 
availabie m Wl. Eng, DL, 
Exp. required, SS helpful, 

pay $90 and up. 
Cal 262-457-8044. 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tai - Jūsų laikraštis 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčiu) fo rmas. 

SUVEDU BUHALTERINE APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

IŠNUOMOJA 

For Rent 
2 bdrm. home 

Vicinity 64 th & Pulaski. 
$1.000 month. 

Call 708-229-1329 

Woodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Aukse S Kane, 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

,DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773-585-9500 

— 0 Šildymas 
A f l P Šaldymas 

6666 & Kak* CHcago, L 60629 
Prekyba, I otafcMnou, aptemdomas 

— Ltoensed — Bonded— insured 

773 7784007 
773 531 1833 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

tSBsa VIDA M. £} 
S5SSS SAKEVICIUS *"" 

Real Estatp Consultant Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

70S-8S9-214S 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

SIUNČIAME \ LIETUVĄ, LATVIJĄ 
ESTIJA. BALTARUSIJĄ I R U K R A I N Ą 

bxpressuorp. 
M Ū S Ų ISTAIOOS. 

X801 S. 78 Th Ave. BRIlXiKV!HW. IL 604S5. TeI:708-599-96K0 
Dirbame. Pirm ftnk 8 a.m. 6p.rn. Trcč iki 7 p.m.. ScSt nuo 8aan.- 3p.m. 

2719 W. 7 ! Str, C H I C A G O . IL 60*29 . Te t :773-434-7919 
Dirhame: Pirm-Penk 9 a.m.-5p.m., ScSt iki 2 p.m. 

TEL.1-300-775-SĮND 
M U Š T / A T S T O V A I : 
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LONDONAS 
Didžiojoje Britanijoje viena 

15 metų musulmonė iš Bangla
dešo išsikovojo teisę mokykloje 
vilkėti visą kūną dengiančią 
musulmonišką suknelę. Byloje, 
kuri priminė Prancūzijoje dėl 
galvos apdangalų kilusią disku
siją, Britanijos apeliacinis teis
mas nusprendė, kad mokyklos 
vadovybė neteisėtai uždraudė 
Shabina Begum vilkėti džilba-
bą, kuris pridengia visą kūną, 
išskyrus delnus ir veidą. Pa
grindinė Didžiojoje Britanijoje 
musulmonams atstovaujanti or
ganizacija — Britanijos musul
monų taryba — pasveikino teis
mo sprendimą. 

VARŠUVA 
Lenkija dar per žingsni pri

artėjo prie galimų pirmalaikių 
rinkimų — šalies premjeras 
Marek Belka užsiminė, kad nori 
palikti skandalų persekiojamus 
valdančiuosius kairiuosius ir 
prisidėti prie naujos reformoms 
pritariančios centro partijos. Li
beralių pažiūrų ekonomistas M. 
Belka, artimai susijęs su Lenki
jos prezidentu Aleksandr Kwas-
niewski, savo politinius planus 
turi atskleisti dar šią savaitę. 
Trečiadienį krito Lenkijos zloto 
kursas — tai atspindi rinkoje 
tvyrančią nežinomybę dėl rinki
mų laiko, kuris labai svarbus 
šios Europos Sąjungos naujokės 
planams šį dešimtmetį įvesti 
eurą. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Vik-

tor Juščenko pranešė, kad teisė
saugos institucijos baigė tirti 
garsią žurnalisto Georgij Gon-
gadzė nužudymo bylą ir sulaikė 
įtariamuosius. Ukrainos televi
zija pranešė, kad teisėsaugos 
institucijos, tirdamos G. Gon-
gadzė bylą, naktį suėmė Vidaus 
reikalų ministerijos generolą ir 
du karininkus. Ukrainos specia
liųjų tarnybų atstovai atsisako 
suteikti papildomos informaci
jos. G. Gongadzė dingo 2000 m. 
rugsėjo 16 d. Kijevo centre pa

keliui į namus, o po pusantro 
mėnesio miške buvo ras tas su
kapotas vyro kūnas be galvos. Iš 
daugelio požymių nuspręs ta , 
kad tai dingusio žurnalisto kū
nas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Aukščiausiasis Teismas 

panaikino mirties bausmę 
tiems, kurie įvykdė nusikalti
mus būdami nepilnamečiai. 
Teismas pripažino ankstesnį 
Missouri valstijos Aukščiausiojo 
teismo sprendimą, draudžiantį 
skirti mirties bausmę asme
nims, kurie nusikaltimo įvykdy
mo metu dar nebuvo sulaukę 18 
metų. Minėtame sprendime tei
giama, kad mirties bausmė pa
žeidžia Konstitucijos garantuo
jamą apsaugą nuo „žiaurios ir 
neįprastos bausmės". 

Amerikiečiai yra kur kas la
biau nepatenkinti savo darbu 
negu prieš dešimtmetį, o ypač 
aiškiai nepasitenkinimas pasi
reiškia 35-44 metų amžiaus 
grupėje, rodo privačios tyrimų 
organizacijos „The Conference 
Board" atliktas nuomonių tyri
mas. Tik 50 proc. apklaustųjų 
patvirtino esą patenkinti savo 
darbu, tuo tarpu 1995 m. šis ro
diklis siekė 60 procentų. Pa
sitenkinimas darbu sumažėjo 
visose amžiaus grupėse, taip 
pat visose pajamų kategorijose. 
Iš dalies pasitenkinimą darbu 
paaiškina pinigai: daugiau už
dirbantys amerikiečiai yra la
biau patenkinti savo darbu nei 
tie, kurie uždirba mažiau. 

vyks du ka r tus per mėnesį. Sąs
tatas kirs šešių valstybių — Ki
nijos, Mongolijos, Rusijos, Bal
tarusijos, Lenkijos ir Vokietijos 
— teritoriją. Metiniai šio marš
ruto krovinių gabenimo pajėgu
mai sieks 50,000 tonų. I Europą 
sąs ta tas gabens elektronikos 
produktus, buit inius prietaisus, 
tekstilę ir k i tas medžiagas. 

HONKONGAS 
Kri t ikuojamas Honkongo 

Vyriausybės vadovas Tung 
Chee-hwa, kurio valdymas iš
provokavo masines demonstra
cijas, pas i t raukė iš pareigų dėl 
asmeninių priežasčių. Prieš ke
lias savaites Tung Chee-hwa dėl 
prasto jo darbo per septynerių 
metų valdymą viešai išbarė Ki
nijos p rez iden tas Hu J in tao . 
Teigiama, kad Tung Chee-hwa 
pasi t raukus laikinu vietos Vy
riausybės vadovu bus paskirtas 
jo patikėtinis, vyriausiasis sek
retorius Donald Tsang. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AZIJA 1 

BEIJING 
Šią savaitę tiesioginiu 

maršrutu iš Kinijos į Vokietiją 
išvyko pirmasis krovininis trau
kinys, 9,814 kilometrų kelią 
įveiksiantis per 18 dienų. 100 
vagonų sąstatas maršrutu tarp 
Huh Hoto, provincijos Kinijos 
šiaurėje sostinės, ir Frankfurto 

BAGHDAD 
Baghdad antradienį nušau

ti irakiečių teisėjas Barwize Mo-
hamed Marwane ir jo sūnus, 
kurie dirbo specialiame tribuno
le, įsteigtame Saddam Hussein 
ir kitiems senojo režimo parei
gūnams teisti. Per kitą antra
dienio išpuolį kovotojai tris kar
tus šovė į tyrimą atliekantį tei
sėją Wayed ai Jadr . kuris buvo 
sunkiai sužeistas. 

HILLA 
Irako Hilla mieste, kuriame 

pirmadienį sprogus užminuo
tam automobiliui žuvo 118 žmo
nių, antrą dieną iš eilės šimtai 
į tūžusių irakiečių reikalauja 
vietos pareigūnų atsistatydini
mo. Dėl išpuolio, kuris nusinešė 
daugiausia gyvybių nuo pat JAV 
vadovaujamos okupacijos pra
džios, šalies Vyriausybė paskel
bė gedulo dieną. Viename inter-
neto tinklalapyje paskelbtame 
pranešime atsakomybę už šią 
ataką prisiėmė ,,al Qaeda" są
jungininko I rake Abu Musab al-
Zarqawi grupuotė. 

*. • 
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Paskelbtos galutinės KGB rezervo veiklą tyrusios Seimo... 

- i • 
—s • 

Atkelta iš 1 psl. 
teritorinio padalinio, kuris ypa
tinguoju ir karo periodais turėjo 
veikti konkrečioje teritorijoje, 
sąrašą. 

Tačiau komisija teigia ne
turinti pakankamai duomenų 
atsakyti į klausimą, ar A. Pe
keliūno ėjimas šiuo metu turi
mų pareigų kelia grėsmę nacio
naliniam saugumui'". 

Komisija nusprendė, jog į 
aukštus valstybės postus paski
riant KGB rezervininkus galio
jantys įstatymai nebuvo pažeis
ti, nes Liustracijos įstatymas 
nenumatė, kad reikia deklaruo
ti savo buvimą KGB rezerve. 

Komisija nutarė, jog „SSRS 
KGB rezervas buvo KGB mobi
lizacinė dalis, skirta ypatingojo 
periodo — karo grėsmės, karo 
pradžios, stichinių nelaimių ir 
masinių riaušių metu - ir karo 
atvejams", o į jį įtraukti asme
nys, „skirtingai nuo kadrinių 
darbuotojų ir slaptųjų agentų, 
patikėtinių ar įgaliotinių, pa
prastai nevykdė aktyvių funkci
jų. KGB vadovybė instrukcijose 
ir mobilizaciniuose nurodymuo
se numatė jiems funkcijas tik 
ypatinguoju ir karo periodu". 

Komisija taip pat nustatė, 
jog „kai kurie į SSRS KGB re
zervo sąrašus įtraukti asmenys 
šiuo metu užima valstybės poli
tikų, teisėjų ar valstybės parei
gūnų pareigas", tačiau pati ne
siėmė jų viešinti, pal ikdama 
Seimui nustatyti paviešinimo 
tvarką ir sąlygas. 

A. Ažubalis ir komisijos pir
mininko pavaduotojas R. Dagys 
savo atskirojoje nuomonėje pa
reiškė, jog komisija ignoravo 
VSD pateiktą pažymą „Dėl 
SSRS valstybės saugumo komi
teto rezervo karininkų", kurioje 
teigta, jog į KGB atsargos kari
ninkų sąrašus buvo įtraukti ne 
tik A Valionis ir A. Pocius, bet ir 
A Pekeliūnas, taip pat, kad jie 
turėjo žinoti apie jų įtraukimą į 
KGB rezervą. 

Konservatoriai ta ip pat pa
žymi, jog komisija „atsisakė iš 
esmės įvertinti ir turimą auten
tišką 1992 m. KGB dokumentą, 
kuriame A. Pekeliūnas įvardin
tas kaip KGB rezervo karinin
kas". Dėl šio ir kitų faktų, A. 
Ažubalio ir R. Dagio nuomone, 
buvo pakankamai pagrindo nu
statyti A. Pekeliūno priklau
symą rezervui. 

Prieš komisijos išvadas bal
savęs Liberalų demokratų frak
cijos sen iūnas V. Mazuronis 
pareiškė, jog „asmens priklau
symas KGB rezervui turi būti 
vert inamas neigiamai, kaip as
mens garbę ir orumą žeminanti 
aplinkybė", todėl tolesnis A. Po
ciaus ir A. Valionio užimamų 
pareigų ėjimas daro „didžiulę 
žalą Lietuvos valstybės autori
tetui bei prest ižui" bei kelia 
grėsmę nacionaliniam saugu
mui. 

V. Čepas pareiškė, jog pri
klausymas KGB mobilizaciniam 
rezervui yra ne vien tik politinė 
ar teisinė, bet ir moralinė prob
lema. 

Liberalcentr is to nuomone, 
A Valioniui ir A. Pociui pritrūko 
„valstybinio mąstymo" apsi
sprendžiant eiti į aukštas pa
reigas, nepa i san t biografijos 
faktų. 

A. Čepui susirūpinimą kelia 
tas faktas, jog apie šių asmenų 
priklausymą KGB rezervui Sei
mo neinformavo juos skyrę ar 
siūlę skirti asmenys. 

Ir A. Ažubalis, ir R. Dagys, 
ir V. Mazuronis pasisako už 
KGB rezervininkų paviešinimą. 

S. Tamkevičius: kunigų luome buvo KGB bendradarbių 

Atkelta iš 1 psl. 
Kaip teigė arkivyskupas, 

pagrindiniai KGB sąrašai yra 
išvežti į Rusiją, bet yra išlikę 
šiokie tokie sąrašai kunigų, ku
rie turėjo kontaktų su saugumu. 
Tačiau tokių, kurie parašė ko
kią nors ataskaitą, tarp jų yra 
labai nedaug. 

Dauguma su KGB bendra

darbiavusių kunigų. S. Tamke-
vičiaus žodžiais, jau „iškeliavę 
pas Viešpatį". Dar neiškeliavu
sieji, arkivyskupo nuomone, gali 
dirbti sielovadinį darbą, jei jie 
bendradarbiaudami su sovieti
niu saugumu nieko neišdavė ir 
niekam nepakenkė ir jei to ne
nuslėpė. Priešingu atveju, S. 
Tamkevičiaus įsit ikinimu, jie 

turėtų būti nušalinti nuo kuni
gystės. 

Iki šiol Kauno arkivyskupas 
nematė re ikmės ats ta tydint i 
nuo sielovadinio darbo nė vieno 
kunigo, kuris jam prisipažino 
apie ryšius su KGB. J is taip pat 
neturi informacijos, kad kuris 
nors kunigas būtų palikęs kuni
gystę dėl santykių su KGB. 

Vasario 16-osios 
gimnazijos 

pirmojo semestro 
apžvalga 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 3 d., ke tv i r t ad i en i s 

Kalendoriniai metai paly
ginti neseniai prasidėjo, bet 
mokyklose mokslo metai j a u 
įpusėjo. Vasario 16-osios gim
nazijoje, pavyzdžiui, baigiasi 
p i rmas semestras. Tai buvo 
labai darbingas pusmetis. J i s 
prasidėjo 2004 m. rugpjūčio 29 
d. su rekordiniu mokinių skai
čiumi — 197. Keli mokiniai j au 
spėjo išeiti, bet atėjo ir nemažai 
naujų, tad bendras mokinių 
skaičius net padidėjo. Todėl 
gimnazija antrą semestrą va
sario mėnesį pradėjo, su 200 
mokinių — 92 vokiečiais ir 108 
lietuviais iš Vokietijos, Lietu
vos, Brazilijos, Urugvajaus, 
Lenkijos, Rusijos, Izraelio, JAV 
ir Šveicarijos. Padidėjo ir abitu
rientų skaičius. Praeitais me
ta is išleidome 23, o šiais metais 
egzaminams ruošiasi net 27: 18 
lietuvių ir 9 vokiečiai. Taigi 
vien tik iš šių skaičių matyti, 
kad gimnazija reikalinga. Je i 
anais laikais, kai gimnaziją te
sudarydavo 60 mokinių ir iš
leisdavo kasmet po 2-3 abitu
rientus, niekas neabejojo jos rei
kalingumu, tai dabar jau t ikrai 
negali būti abejonių. 

Per pirmuosius mėnesius 
muzikos mokytojas Gintaras 
Ručys ir jo žmona Audronė 
turėjo atkurti ansamblį, nes, 
kaip kasmet, įsijungė nemaža 
dalis naujų mokinių, kuriuos 
reikėjo apmokyti. Šiuo metu 
tu r ime jaunesniųjų ir vyres
niųjų mokinių šokių grupes, 
chorą, vyresniųjų ir jaunesniųjų 
mokinių orkestrus ir net vaikų 
orkestrėlį. Pirmą kartą ansam
blis pasirodė lapkričio mėn. 20 
d. Vokietijos lietuvių bendruo
menės darbuotojų suvažiavime. 
Vasario mėnesį ansambliui teks 
ne t t r is kartus pasirodyti: 
vasario 12 d. per Hesseno evan
gelikų bažnyčios ruošiamą 
akademiją Frankfurte, Stras
būre Lietuvos atstovybės prie 
Europos tarybos kvietimu ir 26 
d. centriniame Vasario 16-osios 
minėjime, kurį Hiutenfelde 
ruošė Vokietijos LB valdyba. O 
nuo balandžio mėnesio visas 
ansamblis turės pasirodyti vos 
ne kas antrą savaitę iki mokslo 
metų pabaigos. 

2004 m. gruodžio 16 d. gim
nazija suruošė gražią prieškalė
dinę šventę, kurioje dalyvavo 
mokiniai su tėvais ir mokytojais 
— iš viso apie 450 žmonių. Šia 
proga vokiečiai buvo supažin
dinti su lietuviškais kalėdiniais 
papročiais, su Kūčių tradici
jomis ir su lietuviškais Kūčių 
vakarienės valgiais. Didžiausią 
įspūdį vokiečiams paliko pa
plotėlių laužymas. Po bendros 
maldos ir vakarienės mokiniai 
atliko dvi valandas trukusią 
programą. Iš pradžių mažiukai 
vaidino miuziklą „Raudonke
puraitę", po to įvairių klasių 
mokiniai su savo užsienio kalbų 
mokytojais dainavo angliškas, 
rusiškas ir prancūziškas ka
lėdines dainas, visi pagiedojo 
vokiečių ir lietuvių kalėdines 
giesmes abiem kalbomis. A. 
Ručienė paruošė šokius, tin
kančius tokiai progai, pasirodė 
choras ir mokinių orkestrai, 
kurie tą vakarą turėjo di
džiausią pasisekimą. Šios 
kalėdinės šventės ištraukas su 
išsamia informacija apie gim
naziją ir mokinių ruošimąsi šiai 
šventei (filmavo visą dieną) 
rodė Hessen televizija pirmąją 
Kalėdų dieną. Tokiu būdu gim
nazija gruodžio mėnesį du kar
tus buvo rodoma televizijoje, 
nes gruodžio 6 d. Vokietijos te
levizijos antroji programa pa
rodė reportažą apie lietuvių 
gimnaziją, kurioje mokosi dvie
jų tautų vaikai. Tai esąs pa
vyzdys Europai. Kaip tik dėlto 
vokiečių žiniasklaida atkreipia 
nemažą dėmesį į šią mokyklą, 
tuom vis informuodama Vo
kietijos visuomenę apie Lietuvą 
ir lietuvius, kurie per tiek metų 
išeivijos sąlygomis sugebėjo 
išlaikyti savo gimnaziją. 

Toliau savo veiklą tęsia 
Europos grupė. Tai yra moki
niai, kurie, vadovaujami moky
tojos dr. Hoffman, gvildena 
Europos susivienijimo proble
mas. Šios mokytojos pastan
gomis 13-oji klasė kar tu su 
Europos akademija Darmstadte 
inscenizavo galimą pavojų 
Europos saugumui. Pagal sce
narijų kurioje nors valstybėje 
už Europos ribų vyko pilietinis 
karas, į kurį į traukiama viena 
Europos Sąjungos valstybė ir 
per ją Europos Sąjunga. 
Mokiniai, perėmę „ministrų" ir 
„parlamentarų" roles, svarstė 
Europos Sąjungos įsipareigo
jimus ir galimybes šiai valstybei 
padėti. Tokiu būdu mokiniams 
teko susipažinti su Europos 
Sąjungos institucijomis, jų 
darbu ir kompetencijomis, sau
gumo struktūromis ir politika. 
Gruodžio mėn. 4 d. tryliktos 
klasės mokiniai aplankė Euro
pos parlamentą Strasbūre, dr. 
Klinz kvietimu. 

Aktyviai veikia ateitinin
kai, kuriuos globoja M. Dam-
briūnaitė-Šmitienė ir R. Jan-
kūnienė. Apie 20 moksleivių 
ateitininkų kas sekmadienį 
vakare sus i renka diskutuoti. 
Kartais pasikviečia ir svečių. 
Spalio mėnesį, pavyzdžiui, 
pasikvietė istoriką Bumb-
lauską. Rugsėjo 26 d. jie visai 
dienai išvyko į Idar Oberšteiną, 
kur aplankė brangakmenių 
kasyklas, muziejų, apžiūrėjo 
miestą ir, gardžiai papietavę 
pas D. Totoraitienę, kuri juos 
visą dieną globojo, grįžo į gim
naziją. Ateitininkai su kun. J . 
Dėdinu paruošė mirusiųjų 
minėjimą per Vėlines ir Aušros 
Vartų Marijos bei Kristaus 
Karaliaus šventę lapkričio 21d. 
Jie taip pat organizavo giedo
jimą adventinių sekmadienių 
vakarais bendrabučio fojė. 

Mokiniai labai mielai spor
tuoja. J iems berniukų ben
drabučio vedėjas E. Jankūnas 
pravedė futbolo, krepšinio ir 
stalo teniso turnyrus . Likus 
šimtui dienų iki egzaminų, abi
turientai šventė tradicinį šimta
dienį. Prie gimnazijos gyvenimo 
priklauso ir dalykinės išvykos, 
užtat vienuoliktos ir dvyliktos 
klasės mokiniai aplankė Mate
matikos muziejų Giessene i r 
Opelio automobilių gamyklą 
Ruesselsheime. Šeštos klasės 
mokiniams buvo pravestas raiš
kaus skaitymo konkursas, o 
penktos, šeštos ir septintos kla
sės mokiniai suorganizavo fil
mų naktį. 

Darbas vyksta ir ūkinėje 
plotmėje: vasaros atostogų 
metu buvo išdažyti mokyklos 
koridoriai ir laiptinė. Mokslo 
metų pradžioje mokiniai su 
savo tėvais išdažė klases. Tad 
gimnazijos pastatas atjaunėjo ir 
pagražėjo. 

Kadangi turime ir vokiečių 
mokinių, paruošėme ir Vokie
tijos Vienybės šventę spalio 3 d. 
Vokiečių spauda atkreipė dė
mesį, kad ne vokiečiai, o kaip 
tik lietuvių gimnazija vienintelė 
visame mieste suorganizavo 
tokią šventę. 

Gimnazija priėmė ir ne
mažai svečių. Lapkričio 17 d. 
svečiavosi Prancūzijos moki
niai, užsimezgė draugystė tarp 
lietuvių, vokiečių ir prancūzų. 
Vasario 1 d. Offenbach gimna
zijos mokiniai atvyko, norėdami 
gauti informacijos apie Lietuvą, 
prieš užmezgant ryšius su 
Kauno mokiniais. Atvyko ir 
aukštų svečių. Prieš pat mokslo 
metų pradžią lankėsi Hessen 
parlamento krikščionių demok
ratų Europos grupės nariai su 
ministru Riebel, rugsėjo mė
nesį apsilankė Europos parla
mento vokiečių liberalų atsto
vas dr. Klinz. Jų vizitus plačiai 
aprašė vokiečių spauda, kuri ir 
paminėjo tėvo Herman Šule 
viešnagę gimnazijoje. Misijo-
nierius iš Ruandos, kuris šioje 
gimnazijoje mokėsi ir vėliau joje 

Mano mylimas vienintelis sūnus 

A f A 
ANDRIUS VYTAUTAS GVIDAS 

Tragiškai žuvo 2005 m. vasario 26 d., sulaukęs 34 
metų. 

Gimė Hinsdale, IL. Gyveno Colorado Springs, CO. 
anksčiau Lisle, IL. 

Giliame skausme liko: motina Jū ra Gvidienė; teta Ele
na Z. Carter; dėdė Povilas Gvazdinskas su žmona Loreta 
ir jų vaikai Ingrida ir Aleksas; dėdė Kazys Jonaitis; pus
seserė Gaila ir James Leahy bei kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionis buvo a.a. Dariaus Gvido sūnus. 
Baigė Maironio lituanistinę mokyklą, šoko „Spindulio" 

tautinių šokių grupėje ir priklausė Jūros skautams. 
A. a. Andrius bus pašarvotas penktadienį, kovo 4 d. 

nuo 2:30 v. p.p. iki 8:30 vai. v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, 
IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 5 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. And
rius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Aukas prašom skirti „Saulutei" arba pagal savo nuo
žiūrą. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti mama i r a r t imie j i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

A f A 
REGINAI ANKIENEI 

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame mielą drau
gijos ir valdybos narę sesę ALDONĄ ANKIENĘ, 
sūnų ALGĮ ir visą dosnių ANKŲ šeimą. 

Liūdime kartu su jumis. 

Lietuvos Dukterys — Čikagos skyrius 

3 0 METŲ BE 
LEONO BARAUSKO 

Užsidedu patefonui groti 
plokštelę, „Leonas Barauskas". 
Tur inys plokštelės aplanke: 
opera „Lokys" — uvertiūra, 
žodžiai V. Bogutaitės, baletas 
„ Jū ra t ė ir Kastytis", pirmojo 
veiksmo pabaiga, žodžiai Mai
ronio muz. Gruodžio, Lapinsko, 
Mykolo-Putino „Vivos plango" 
(Gyvuosius apverkiu"). Dar 
poezijos: J. Mackaus, J. Meko, 
VI. Šlaito ir humorui S. Čiur
lionienės-Kymantaitės „Najie-
si nadektuosi" (žemaitiškai). 

Kiti montažo dalyviai: E. 
Vilutienė, dainos A. Stempu-
žienės, S. Baro. Poeziją jaus
mingai, meniškai išreiškia L. 
Barauskas. 

Ir nustebti tenka — lietu
viškų dainų ir poezijos mon
tažas. Tai paminklas aktoriui 
L. Barauskui , minint vieno 
mėnesio po jo mirties sukaktį. 

Poetas H. Nagys plokštelės 
aplanke rašo: „L. Barausko 
balso niekas negalės pamiršti. 
Ši l tas , jaukus, perduodantis 
kiekvieną mažiausią nuotaikos 
pakitėjimą". Arba: „Jo balsas — 
tai nuostabus aktoriaus mediu
mas". 

Įspūdingai išreikšta Lie
tuvoje likusių mūsų brolių 
okupacinė vergija, va ldan t 

dirbo, atvyo čia atšvęsti 65 
metų gimtadienį. Jis ką tik su 
grupe savo globotinių iš 
Ruandos lankėsi Vokietijoje. 
Gimnazija gimtadienio proga 
jam iškėlė puotą, o jo globoti
niai atliko labai gražią pro
gramą ir pabendravo su mūsų 
mokiniais. 

Taigi ši nedidelė mokykla 
per pirmą pusmetį daug atliko. 
Reikia dar priminti, kad šalia 
visų šių darbų mokytojai ne tik 
turėjo pravesti savo reguliarias 
pamokas, o del Vokietijoje vyk
domos švietimo reformos !an-

komunist iniam okupantui . 
kūrinyje „Vivos plango". Lie
tuvą tada valdantiems tiesiai 
sako: „Spjaudote ugnimi, jūsų 
Kaino ženklas kaktose. Kur 
krinta jūs šešėlis, ten džiūsta 
skaisčios gėlės"; arba: „Ir tri
bunolus išdidžiai teisiuosius 
teisia žmogžudžiai. Nuo jūsų 
burnos kvapo vaiduokliai 
keliasi iš kapo". 

Poezija VI. Šlaito „Po gim
tuoju dangum" žuvusiam par
tizanui, J. Meko — ..Lietuvių 
dainų žavesys". Su šiuo puikiu 
meno ir kultūros gabalėliu ga
lėtų būti supažindintas dabarti
nis jaunimas, tiek gimęs JAV, 
tiek neseniai atvykęs, jį pa
demonstruojant ar pagrojant. 
J u k tai meniškai išreikšta 
realybė, kuo gyvenome nuo 
komunistinio siaubo pasitrau
kusieji ar prievarta išvežtieji 

Aktorius L. Barauskas dar 
nesulaukęs 49 m., mirė staiga. 
ištiktas širdies smūgio 1975 m. 
kovo 22 d. Taigi šiemet 30 metų 
sukaktis. 

Šis garsinis paminklas 
sukur tas muz. Dariaus La
pinsko, Leono Barausko meno 
kūryboje geriausio draugo. 

B r o n i u s K r o k v s 

kyti dar ir įvairius tobulinimosi 
kursus. 

Kalėdų senelis visiems 
atnešė ir padalijo šiais metais 
net po du gimnazijos praeitų 
mokslo metų metraščius: vieną 
lietuvių, o kitą vokiečių kalba 
Iš šių metraščių matyti t e 
praeitais metais buvo daug 
nuveikta. Tačiau dabar ;r p' 
pirmojo šių mokslo motu pas-
mečio galima tvirtinti, kad SM 
mokslo metai bus tokie pat 
turiningi ir įdomus 

Vl6gim. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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BRIGHTON PARKE 

JAV LB KULTŪROS TARYBA yra 
dėkinga už aukas, ruošiant lei
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje". 100 dol. aukojo dr. 
Romualdas ir Gražina Kriau
čiūnai, po 50 dol. aukojo Teo
doras ir Ritonė Rudaičiai bei 
Lietuvių kultūros muziejus 
Lake Worth, FL (pirm. R. Zo-
tovienė). Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 281 Denton Ct., 
Westchester, IL 60654. Aukos 
nurašomos nuo fed. mokesčių. 

PAKARTOTINAI INFORMUO
JAME, kad nuo š.m. kovo 1 d., 
LR generalinio konsulato Či
kagoje klientai bus aptarnauja
mi tik šiuo adresu: 211 E. 
Ontario St., Suite 1500, Chi-
cago, IL 60611. Priėmimo laikas 
— pirm., antr., treč., ketv. nuo 9 
v.r. iki 3 v.p.p. Penktadieniais 
priėmimo nėra. 

GĖLIŲ SALONAS „ALVVAYS 
WITH FLOVVERS" kovo 13 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p., Lemonte 
(1120 S. State St.), švęs 1-rių 
metų Lemonte ir 9-erių metų 
Justice jubiliejų. Ta proga orga
nizuojame vestuvinių kompozi
cijų parodą. Visas būsimas nuo
takas , draugus, pažįstamus, 
mūsų nuolatinius ir naujus 
pirkėjus kviečiame apsilankyti. 
Iš anksto užsiregistravusioms 
nuotakoms vestuvinės puokštės 
su 20 proc. nuolaida. Po to bus 
vaišės - tortas su kava. Lauk
sime visų. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šešta
dienį, kovo 5 d., 9:30 v.r., seselių 
motiniškame name, 2601 VVest 
Marąuette Road, Chicago. Mi
šias aukos kunigas Ted Os-
trowski, aktyvus ir darbštus Šv. 
Adrian parapijos klebonas. 
Prašome dalyvauti. 

ŠIŲ METŲ OPEROS „KAVAL-
LERIA RUSTICANA" PREMJERA 
jau nebe už kalnų. Pats laikas 
įsigyti bilietus, taip pat pra
šome paraginti artimuosius ir 
draugus. Spektaklis vyks sek
madienį, balandžio 24 d . , ' 3 
v.p.p. Mortono mokyklos audi
torijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero IL. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje" 2711 W. 71st 
Str., Chicago, IL 60629. Šiokia
dieniais bilietai parduodami 
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. ir šešta
dieniais nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Bilietus taip pat galima įsigyti 
paštu, pridedant sau adresuotą 
vokelį su pašto ženklu. Užsa
kymus siųsti Lithuanian Opera 
Co., Inc., 3222 W. 66th Place, 
Chicago, IL 60629. Daugiau 
informacijos jums suteiks val
dybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus, tel. 773-925-6193, ar
ba internetu svetainėje, adresu: 
www. l i thoperach icago .org . 

VERBŲ KŪRIMO PAMOKA vyks 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje kovo 6 d., sekmadienį, 
nuo 1 v.p.p. Verbas kurti mo
kins dailininkes Virginija 
Morrison ir Rasa Ibianskienė. 
Atsineškite žirkles, džiovintų 
augalų ir gėlių, kurių galima 
įsigyti Hobby Lobby parduotu
vėje. Pamokos dalyviai gaus 
medinę lazdelę, kuri yra verbos 
pagrindas ir keletą džiovintų 
augalų. Registracija telefonu: 
773-582-6500. 

TRADICINĖ SKAUTŲ KAZIUKO 
mugė įvyks kovo 13 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Mugės atidarymas 
vyks Fondo salėje tuoj po 9 v.r. 
šv Mišių. Bus skanus lietu
viškas maistas, gardūs tortai, 
mediniai dirbiniai, bei kiti 
rankdarbiai, vaikams žaidimai 

Kaziuko mugė - vienintelis lėšų 
telkimo vajus, kurį ruošia skau
tai. Kviečiame visus atvykti ir 
paremti šią lietuvišką organi
zaciją. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ sąjungos (ALGS) valdyba 
maloniai kviečia J u s dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., Willowbrook 
pokylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave., Willow Springs, IL. Se
minaro programoje medicinos 
paskaitas skaitys gydytojai: 
Lietuvos gydytojų sąjungos 
pirm. dr. Liu tauras Laba
nauskas ir ALGS pirm. dr. A. 
Vanagūnas, kur i s apžvelgs 
Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjungos veiklą. Bus kokteiliai 
ir vakarienė. Pradžia 6 v.v. 
Maloniai kviečiami visi kolegos: 
medicinos, stomotologijos gydy
tojai, farmacininkai ir kiti 
sveikatos apsaugos darbuotojai. 
Pasiteirauti galima Jaunimo 
centro tel. 773-434-^4545, nuo 
11 v.r. iki 5 v.p.p. 

JAUNIMO CENTRO VELYKINĖ 
mugė vyks kovo 12 d., šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. ir 
sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 1 
v.p.p. Galėsite įsigyti įvairių 
meno ir gintaro dirbinių, knygų, 
gardumynų, margučių, verbų ir 
kitų gėrybių. Bus lietuviškas 
maistas, šašlykų. Vaikams bus 
ruošiama loterija, žaidimai, 
atvyks juokdarys su balionais. 
Prekybininkai užsisako stalus 
skambinant Mildai tel. 708-447-
4501 ir Juozui 773-778-7500. 
Visi kviečiami. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" KONCERTAS vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir ar
timiesiems gimtadienių, sukak
tuvių ir kitomis progomis. 
Skambinti tel. 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTV kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
je. Kviečiami visi rėmėjai, 
dalyviai, draugai. Bus nuotai
kinga programa ir šokiai. 

KOVO 13 D., SEKMADIENĮ, PO 
9 V.R. šv. Mišių, PLC vyks 
tradicinė skautų Kaziuko mugė. 
Šioje mugėje rasite skaniausią 
lietuvišką maistą, kavinę su 
tortaią, lietuviškų medžio dir
binių bei kitų rankdarbių. Vyks 
vaikų žaidimai i r linksma loter
ija. Kviečiame atvykti ir pa
remti lietuvių skautišką jau
nimą. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius rodo filmus iš Lietuvos 
penktadieniais, 2 v.p.p. Bočių me
nėje. Visus kviečiame dalyvauti. 

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTŲ kaimo kapela „Jauni
mėlis" atvyksta į Čikagą. Jau
nas ir įdomus kolektyvas kon
certuos Jaunimo centre kovo 13 
d., sekmadienį, 3 v.p.p. Kon
certą rengia „Draugo" dien
raštis. Atvykę į koncertą tu
rėsite progos pasidžiaugti talen
tingu Lietuvos jaunimu ir tuo 
pačiu paremsite seniausią lietu
višką dienraštį. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.li th-
fund.org. J as galima gauti ir 
LF raštinėje. Stipendijų pra
šymų anketos, pilnai užpildy
tos, su visa dokumentacija, turi 
būti išsiųstos į LF raštinę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei turite 
klausimų, prašome kreiptis į LF 
raštinę tel. 630-257-1616, faks. 
630-257-1647, e-paštas: 

admin@lithfund.org. 

Č
ikagos ir jos apylinkėse 
Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimų 

buvo suruošta gana daug. 
Tačiau jų tarpe vienas iš gra
žiausiųjų buvo surengtas Brigh
ton Parko lietuvių telkinyje. 
Nors narių ir sumažėjo, tačiau 
kun. Jauniaus Kelpšos ir darbš
čios LB Brighton Parko sky
riaus valdybos pirm. Salomėjos 
Daulienės dėka, vietos lietuviai 
dar negalvoja kapituliuoti i r 
kartais net nustebina kitų 
vietovių tautiečius. 

Tad ir šio telkinio Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
pasižymėjo savo organizuotumu 
ir jame matytais jaunais vei
dais. Vasario 20 d. įvykęs mi
nėjimas buvo pradėtas pamal
domis Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je, kurias aukojo ir prasmingą 
pamokslą pasakė kun. J. Kelp
šas. Bažnyčioje matėsi daug 
uniformuotų šaulių organizaci
jos narių (vyrų ir moterų) su 
vėliavomis, kas dar labiau 
sustiprino šventinę nuotaiką. 
Čia darniai skambėjo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininko Algimanto Barniškio. 

Minėjimą pradėjo LB Brigh
ton Parko apylinkės pirm. S. 
Daulienė. Tada sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai, paskaityta 
malda (tai padarė kun. J . 
Kelpšas), buvo paskaityti Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo ir valstybingumą 
atstačiusios Kovo 11-osios ak
tai. Juos perskaitė Vilija Va-
karytė. Po to Viktoras Kelmelis 
perdavė anglų kalba parašytas 
rezoliucijas. 

Neapsieita ir be sveikinimų, 
kuriuos perdavė minėjimo 
svečiai, kai kurie atvykę iš 
tolimesniųjų vietų. Tolimiausia 
viešnia buvo Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Vyriausybės darbuoto
ja Violeta Raulynaitienė. Ši, jau 
6 metus toje įstaigoje besidar
buojanti moteris, per porą už 
Atlanto praleistų savaičių 
bandė patirti mūsų tautiečių 
vargus bei džiaugsmus, kad 
galėtų duoti ataskaitą savo 
vadovybei. 

Tolimoji viešnia, perskai
čiusi Lietuvos ministro pir
mininko Algirdo Brazausko 
sveikinimą Vasario 16-osios 
proga (jame gražiais žodžiais 
buvo prisiminti ir išeivijos lietu
viai), kartu su medaliu įteikė 
minėjimo vyriausiai organiza
torei S. Daulienei. 

Taip pat sveikinimus išsakė 
ir JAV LB Vid. Vakarą apygar
dos pirm. Aušrelė Sakalaitė ir 

ALTo Čikagos skyr iaus ir 
Lietuvos Vyčių 21-os kuopos 
pirm. Evelina Oželienė. 

Kalbėjo d r . P e t r a s 
Vy ten i s Kis ie l ius 

Pagrindiniu minėjimo pa
skaitininku buvo retai lietuvių 
tarpe girdimas, Cicero lietuvių 
telkinyje gimęs ir augęs jaunes
nės kartos atstovas dr. P. V. 
Kisielius, kurį labai vaizdžiai 
klausytojams pris tatė Nerijus 
Šmerauskas. 

Kalbėtojas pradžioje pagyrė 
Brighton Park apylinkę už duo
damą pavyzdį sujungiant įvai
rių kartų atstovus. J i s iškėlė 
nenumaty tus pavojus Lietu
voje, kurių vienas yra globa
lizacija su jos atnešamomis 
neigiamybėmis. Paminėjo, kad 
Lietuvoje yra nukal tas šūkis 
„patriotas-idiotas". Visaip ty
čiojamasi iš tautiškumo idėją 
išpažįstančių žmonių. 

Dr. P. V. Kisielius savo kal
boje supažindino su katalikiš
kųjų filosofų Stasio Šalkauskio 
ir dr. Juozo Girniaus tautišku
mą liečiančiomis mintimis. 

J is plačiau sustojo ties 
Cicero a te i t in inkų kuopai 
vadovavusio, j a u mirusio Vario 
Kuprio mint imis , tilpusiomis 
„Laiškai l ie tuviams" žurnale 
1973 metais. Pasinaudodamas 
ten paskelbtais teigimais, prele
gentas sakė, kad Dievas sukūrė 
tautą ir kad taut iškume turi 
rasti vietos religija. J is akcenta
vo, kad teologinis tautiškumo 
supratimas yra plačios mora
linės vertybės sistemos dalis. 

L i n k s m i n o m u z i k a n t a i 
i r d a i n i n i n k ė s 

Po paskai tos programos 
vedėja Raminta Mikuckienė 
pakvietė meninės dalies atli
kėjus. Pradžioje susirinkusius 
linksmino du muzikantai 
Algimantas Bamiškis ir Vidas 
Nekvėdavičius, kurie taip pat ir 
dainavo. Vėliau prie jų prisi
jungė ir bažnytinio choro 
„žvaigždės" Žaneta Mušins-
kienė, Ligita Barniškienė ir 
Vilija Vakarytė (ši paskaitė ir 
savo kūrybos eilių). 

Meninė dalis buvo baigta 
visų sudainuota daina, jau 
tapusia giesme, — „Lietuva 
brangi". Dar buvo vaišinta 
rengėjų paruoštais užkandžiais, 
o taip pat sekė asmeniški 
pokalbiai. J a u n i m a s buvo 
pakviestas į greta esančią 
sporto salę žaidimams. 

Kaip spausdin tame pro
graminiame leidinyje pažymėta 

Gerbiamieji „Draugo" skaitytojai, prašome prisidėti prie 
„Draugo" nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
Spausdiname kovo mėnesio datas ir prašome pažymėti, kada 
gavote tos dienos „Draugą". Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
adreso lipduką ir atkarpą grąžinkite „Draugo" administracijai. 
Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti t ikrus faktus pašto 
įstaigoms ir, galbūt, sutvarkyti dienraščio pristatymą. 

Dėkojame už pagalbą. „ D r a u g o " admin i s t r ac i j a . 

gauta 

.DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 771 S8S9S00 
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„Draugo" data 

2005 m. kovo 1 d. antradienis 
2005 m. kovo 2 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 3 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 4 d. penktadienis 
2005 m. kovo 5 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 8 d. antradienis 
2005 m. kovo 9 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 10 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 11d. penktadienis 
2005 m. kovo 12 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 15 d. antradienis 
2005 m. kovo 16 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 17 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 18 d. penktadienis 
2005 m. kovo 19 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 22 d. antradienis 
2005 m. kovo 23 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 24 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 25 d. penktadienis 
2005 m. kovo 26 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 29 d. antradienis 
2005 m. kovo 30 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 31 d. ketvirtadienis 

„Draugas" 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Dainininkai ir muzikantai Nepriklausomybes šventes minėjime Brighton Parke. Ii 
Vilija Vakarytė, Vidas Nekvėdavičius, Žaneta Mušinskiene, Algimantas Barmškis. 

Barniškienė, 
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Šaulių organizacijos nariai su vėli 
bažnyčioje. 

šventės rėmėjais buvo: „Drau
gas", „Amerikos lietuvis", First 
Personai bankas. Midland 
Federal bankas, „Antano kam
pas", krautuvėlė „Lietuvėlė", 
„Euro" restoranas, Sigito taver-

vomis. dalyvavę Nepriklausomybes minėjime Brighton Parko parapijos 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

na, Racine kepykla, adv. Jonas džiu, kaip reikia tarpusavyje 
Gibaitis. „Amber Construction". bendraut i įvairių kartų žmo-

Norime pažymėti, kad kiti nėms. 
panašių švenčių rengėjai galėtų 
pasimokyti iš braitonparkiečių. Ed . Šu la i t i s 
Taip pat galėtų sekti jų pavyz-

Spaudos apžvalga 
„PENSININKAS' 

Išleistas pirmas šių metų 
„Pensininko" numeris. Nume
rio pradžioje spausdinama 
Just ino Marcinkevičiaus kal
ba, kurią jis sakė Katedros 
aikštėje, atsisveikinant su 
žuvusiais 1991 m. sausio 16 d. 

Kaip visuomet, žurnale aps
tu naudingų patarimų apie tai, 
kaip: išlaikyti ir gerinti energi
ją; kuo maitintis, kad kepenys 
būtų sveikos: kokį vandenį ger
ti; kokius vitaminus vartoti ir t.t. 

Šiame numeryje taip pat 
rašoma apie naminius gyvūnus 
ir jūsų sveikatą. Kaip tai susiję? 

Pasirodo, vienas australų moks
lininkas epidemiologas nustatė, 
kad žmonių, laikančių nami
nius gyvūnus, cholesterolio kie
kis kraujyje vidutiniškai 2 proc. 
mažesnis nei tų, kurie neturi 
jokių gyvūnų. 

„Sumani virėja" pateikia 
daržovių maltinių receptą ir 
patarimą, kaip pasigamint i 
salotų užpilus. 

„Dvasinės atgaivos kertelė
je" kun. Algirdas Lukšas rašo 
apie fizinį ir protinį peną. Na, o 
žurnalo pabaigoje - „Seklyčios" 
gyvenimas vaizduose. 

Skai tyki te ir prenume
ruokite „Pensininką". 

Parengia V. P u l o k i e n ė 
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• Veronika PoviHonteni.,. v 

Penktadieni, kovo 4 dieną, 
Lietuviu dailės muziejuje, 

Lemonte. įvyks 
Veronikos Povilionienės 

ir 
Kauno dainos klubo 

„Blezdinga" 
dainų vakaras. 

Vakaro pradžia — 7 v.v. 

Skelbimai 

R e m k i t e 
i r 

p l a t i n k i t e 
k a t a l i k i š k i ) 

s p a u d a 

Skelbimai 

N a m a m s p i rk t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel . (773) 847-7747. 

• P I G I A U S I A — NE 
PATIKEVŪLAUSIA! Korteles daž-

inai nesuveikia . Paskut inės 
; minutės nut rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo ypa t ingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct„ o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

http://www.lithoperachicago.org
http://www.lith-
http://fund.org
mailto:admin@lithfund.org

